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III. Kormányrendeletek

A Kormány 32/2023. (II. 9.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény eltérő alkalmazásáról

A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021.  évi XcIII.  törvény 80. és 81.  §-ára, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint 
ezek magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és 
egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt 
az  energiahatékonyságról szóló 2015.  évi LVII.  törvényt (a továbbiakban: Ehat.) a  2–4.  §-ban foglalt eltéréssel kell 
alkalmazni.

2. § (1) Az Ehat. 43. § (4) bekezdésében foglaltakon felül mentesülnek az Ehat. szerinti energetikai felülvizsgálat alól azok 
az  épületautomatizálási és -szabályozási rendszerrel felszerelt nem lakóépületek, amelyekben az  Ehat. 43.  § 
(1)  bekezdésében meghatározott rendszer üzemel, és amelyek épületautomatizálási és -szabályozási rendszere 
megfelel az Ehat. 43. § (4) bekezdés a)–c) pontjának.

 (2) Az  Ehat. 43.  § (4)  bekezdésében foglaltaktól eltérően nem szükséges energetikai felülvizsgálat azon épületek 
vonatkozásában sem, amelyekben az Ehat. 43. § (1) bekezdésében meghatározott rendszer üzemel, és amelyekben 
a rendszer működtetése
a) az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 8. §-a szerinti 

tartalmi elemeket rögzítő energiahatékonyság-alapú szerződés vagy
b) távhőszolgáltatóval megkötött rendszerüzemeltetési szerződés
hatálya alá tartozik.

3. §  Az Ehat. 43.  § (11)  bekezdésében foglaltaktól eltérően az  energetikai felülvizsgálati kötelezettség alól az  Ehat. 
43.  § (3) és (4)  bekezdése szerint, valamint a  2. és 3.  §-ban meghatározottak alapján mentesülő épület esetében 
a  rendszerüzemeltető gondoskodik a  mentességi kérelem Magyar Mérnöki Kamarához történő benyújtásáról 
az  Ehat. 43.  § (6)  bekezdése szerinti Adatbázison keresztül. A  Magyar Mérnöki Kamara a  mentességi kérelemről 
hatósági eljárásban dönt. A  Magyar Mérnöki Kamara a  döntéséről az  ügyféllel való közlésen felül – az  általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi cL.  törvény 85. és 86. §-ában foglaltaktól eltérően – az Adatbázis útján 
értesíti a Hatóságot.

4. §  Az Ehat. 43/c.  § (2)  bekezdésében foglaltaktól eltérően a  felülvizsgálati jelentés kiállításához felhasznált adatok 
és a felülvizsgálati jelentésben feltüntetett eredmények, ajánlások szakmai ellenőrzését a Magyar Mérnöki Kamara 
látja el.

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

6. §  Ez a  rendelet az  épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelv és az  energiahatékonyságról szóló 
2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU)  2018/844 európai parlamenti és tanácsi irányelv 
1. cikk 7. pontjának való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 33/2023. (II. 9.) Korm. rendelete
a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet, valamint 
a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból az ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulásoknak 
nyújtott támogatások szabályairól szóló 214/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az atomenergiáról szóló 1996. évi cXVI. törvény 67. § u) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi cXVI. törvény 67. § o) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 
módosítása

1. §  A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 
213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet] 3. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(A KNPA Szakbizottság értékelést végez és előzetes állásfoglalást alakít ki a  Központi Nukleáris Pénzügyi Alappal 
rendelkező miniszter döntéséhez)
„f ) az  atomenergiáról szóló törvény szerinti ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatás 
felhasználási költségterve és annak módosítása”
(vonatkozásában.)

2. §  A 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet
a) 1. § (3) bekezdés f ) pontjában a „Magyar Villamos Művek” szövegrész helyébe az „Energetika” szöveg,
b) 1.  § (5)  bekezdésében a  „joggal” szövegrész helyébe a  „joggal az  atomenergiáról szóló törvény szerinti 

ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások képviselőit és” szöveg,
c) 3. § e) pontjában a „program” szövegrész helyébe a „program; továbbá” szöveg
lép.

3. §  Hatályát veszti a 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 3. § d) pontjában a „továbbá” szövegrész.

2. A Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból az ellenőrzési és információs célú önkormányzati 
társulásoknak nyújtott támogatások szabályairól szóló 214/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A  Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból az  ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulásoknak 
nyújtott támogatások szabályairól szóló 214/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 214/2013. (VI. 21.) 
Korm. rendelet] 3. §-a a következő (2a)–(2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A működési célú támogatás terhére tájékoztatási, ellenőrzési, valamint egyéb működési, különösen személyi és 
dologi jellegű költség számolható el.
(2b) A  támogatás felhasználásáról előzetes támogatásfelhasználási költségtervet (a  továbbiakban: terv) kell 
benyújtani a  Központi Nukleáris Pénzügyi Alap kezelő részére minden  év december 20-ig a  következő tárgyévre 
vonatkozóan. A  tervet, valamint annak módosítását a  Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottság előzetesen 
megtárgyalja, és az állásfoglalása alapján a Központi Nukleáris Pénzügyi Alappal rendelkező miniszter hagyja jóvá 
a benyújtást követő év január 31-ig.
(2c) A  társulásoknak a  működési és felhalmozási célú támogatás felhasználásáról készült elszámolást a  Központi 
Nukleáris Pénzügyi Alap kezelő részére kell benyújtani a támogatási szerződésben meghatározottak szerint.”

 (2) A 214/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az egyes társulásoknak – az 1. mellékletben meghatározottak alapján – nyújtott támogatásból a társulás ellátja 
az ellenőrzési, tájékoztatási tevékenységet.”
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5. §  A 214/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet a következő 6. §-sal egészül ki:
„6.  § (1) A  2.  § (1)  bekezdése szerinti, a  2023.  évre vonatkozó támogatási szerződést 2023. március 15-ig kell 
megkötni.
(2) A  3.  § (2b)  bekezdése szerinti tervet első alkalommal 2023. február 13-ig kell benyújtani a  Központi Nukleáris 
Pénzügyi Alap kezelő részére.
(3) A  3.  § (2b)  bekezdése szerinti terv miniszteri jóváhagyását – a  (2)  bekezdésben foglaltakra figyelemmel  – 
2023. március 8-ig kell teljesíteni.”

6. §  A 214/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében a „10.” szövegrész helyébe a „28.” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 34/2023. (II. 9.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a 2021–2027 programozási  
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő 
alkalmazásáról szóló 445/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XcIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a  2021–2027 programozási időszakban az  egyes európai 
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet egyes 
rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 445/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 445/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet] a következő 1/A. alcímmel egészül ki:
„1/A. Értelmező rendelkezések
1/A.  § E  rendelet alkalmazásában fűtési időszak: az  év szeptember 15. napja és a  következő év május 15. napja 
közötti időszak.”

2. §  A 445/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet 2. alcíme a következő 2/A. és 2/B. §-sal egészül ki:
„2/A.  § (1) A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 178.  § (1) és (1a)  bekezdésétől eltérően az  irányító hatóság 
a  kedvezményezett kérelmére a  fenntartási kötelezettség teljesítését a  kérelemben megjelölt időtartamra, 
de legfeljebb az adott fűtési időszak utolsó napjáig felfüggeszti.
(2) A  fenntartási kötelezettség időtartama az  (1)  bekezdés szerinti felfüggesztés időtartamával meghosszabbodik. 
Az (1) bekezdés szerinti felfüggesztés időtartama alatt a fenntartással összefüggő határidők nyugszanak.
(3) A kedvezményezett a fenntartási kötelezettség (1) bekezdés szerinti felfüggesztését fűtési időszakonként egyszer 
kérelmezheti.
2/B.  § A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti ügyleti kamat számításakor a  2021. július 1-jét követő 
minden naptári félév teljes idejére a  2021. július 1. napján érvényes jegybanki alapkamat az  irányadó, kivéve, 
ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint számított kamat mértéke ennél alacsonyabb.”
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3. §  A 445/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet 3. alcíme a következő 3/A. és 3/B. §-sal egészül ki:
„3/A.  § (1) A  256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 346.  § (1) és (2)  bekezdésétől eltérően az  irányító hatóság 
a  kedvezményezett kérelmére a  fenntartási kötelezettség teljesítését a  kérelemben megjelölt időtartamra, 
de legfeljebb az adott fűtési időszak utolsó napjáig felfüggeszti.
(2) A  fenntartási kötelezettség időtartama az  (1)  bekezdés szerinti felfüggesztés időtartamával meghosszabbodik. 
Az (1) bekezdés szerinti felfüggesztés időtartama alatt a fenntartással összefüggő határidők nyugszanak.
(3) A kedvezményezett a fenntartási kötelezettség (1) bekezdés szerinti felfüggesztését fűtési időszakonként egyszer 
kérelmezheti.
3/B.  § A  256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 419.  §-a szerinti kamat számításakor a  2021. július 1-jét követő 
minden naptári félév teljes idejére a  2021. július 1. napján érvényes jegybanki alapkamat az  irányadó, kivéve, 
ha a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 419. §-a szerint számított kamat mértéke ennél alacsonyabb.”

4. §  A 445/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet a következő 5/A. és 5/B. §-sal egészül ki:
„5/A.  § E  rendeletnek a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a  2021–2027 programozási 
időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
256/2021.  (V.  18.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 445/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 34/2023. (II. 9.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 
34/2023. (II. 9.) Korm. rendelet] megállapított 2/A. és 3/A.  §-át a  34/2023. (II. 9.) Korm. rendelet hatálybalépését 
megelőzően benyújtott kérelmekre is alkalmazni kell.
5/B.  § E  rendeletnek a  34/2023. (II. 9.) Korm. rendelettel megállapított 2/B. és 3/B.  §-át a  34/2023. (II. 9.) 
Korm. rendelet hatálybalépését követően előírt követelések esetén kell alkalmazni.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 35/2023. (II. 9.) Korm. rendelete
az infokommunikációs technológiák ágazathoz kapcsolódó létfontosságú rendszerek és létesítmények 
azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 249/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi cLXVI. törvény 
14.  § a), b), d), g) és k)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az infokommunikációs technológiák ágazathoz kapcsolódó létfontosságú rendszerek és létesítmények 
azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 249/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 1.  §-a 
a következő f ) és g) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„f ) hivatalos meteorológiai információ: az  Országos Meteorológiai Szolgálatról és a  meteorológiai tevékenységről 
szóló 353/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OMSZ Korm. rendelet) 2. § b) pontja szerinti információ,
g) meteorológiai infrastruktúra: az OMSZ Korm. rendelet 2. § f ) pontja szerinti rendszer.”

2. §  Az R. a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A.  § (1) Az  Lrtv. 1.  mellékletében foglalt táblázat 24. sora szerinti alágazatba tartozó európai létfontosságú 
rendszerelem kijelölése és a kijelölés visszavonása során ágazati kijelölő hatóságként az NMHH Hivatala jár el.
(2) Az  (1) bekezdés szerinti eljárásban a kijelölő hatóság a 14. § (3) bekezdése szerinti ágazati kritériumok alapján 
dönt a kijelölésről.”
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3. §  Az R. 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  Lrtv. 1.  mellékletében foglalt táblázat 27. sora szerinti alágazatba tartozó nemzeti létfontosságú 
rendszerelem és európai létfontosságú rendszerelem kijelölése és a  kijelölés visszavonása során javaslattevő 
hatóságként a  közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter 
jár el.”

4. §  Az R. a következő 7. §-sal egészül ki:
„7.  § (1) Az  Lrtv. 1.  mellékletében foglalt táblázat 26a.  sora szerinti alágazatba tartozó nemzeti létfontosságú 
rendszerelem kijelölése és a kijelölés visszavonása során ágazati kijelölő hatóságként az NMHH Hivatala jár el.
(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban a kijelölő hatóság
a) a 10/A. §, illetve a 11/A. § szerinti ágazati kritériumok és
b) a Vhr.-ben meghatározott horizontális kritériumok
alapján dönt a kijelölésről.
(3) Az  NMHH Hivatalát az  (1)  bekezdés szerinti feladatainak ellátásában a  4.  § szerinti döntés-előkészítő bizottság 
segíti.”

5. §  Az R. a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A.  § Nemzeti létfontosságú rendszerelemnek lehet kijelölni az  Lrtv. 1.  mellékletében foglalt táblázat 24.  sora 
szerinti alágazatba tartozó azon műholdas rendszer részét képező műholdkövetési, távmérési és távvezérlési 
funkciókat ellátó földi állomást és berendezéseit, amely műholdas rendszer tervezett üzemeltetési ideje 
a három évet meghaladja.”

6. §  Az R. a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A.  § Nemzeti létfontosságú rendszerelemnek lehet kijelölni az  Lrtv. 1.  mellékletében foglalt táblázat 
26a.  sora szerinti alágazatba tartozó azon rendszerelemet, amely hivatalos meteorológiai információt szolgáltat 
a meteorológiai infrastruktúrán keresztül.”

7. §  Az R. 13/c. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Infokommunikációs technológiák ágazatban rendkívüli eseménynek minősül)
„f ) különleges jogrend, katasztrófaveszély, összehangolt védelmi tevékenység idején vagy váratlan támadás 
esetén bekövetkezett minden olyan esemény, amely a  meteorológiai infrastruktúrán keresztül történő hivatalos 
meteorológiai információ szolgáltatás ellátásának megszűnéséhez, átalakításához vezet.”

8. §  Az R. 14. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az Lrtv. 1. mellékletében foglalt táblázat 24. sora alapján európai létfontosságú rendszerelemként lehet kijelölni 
azt a  rendszerelemet, amely az  uniós űrprogram és az  Európai Unió Űrprogramügynökségének a  létrehozásáról, 
valamint a  912/2010/EU, az  1285/2013/EU és a  377/2014/EU rendelet és az  541/2014/EU határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2021. április 28-i (EU) 2021/696 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott uniós 
űrprogram komponenseit képező nemzetközi műholdas hálózat vagy rendszer része, vagy ezen hálózatok vagy 
rendszerek számára közvetlen hozzáférést biztosít, és az  általa nyújtott szolgáltatás kiesése más rendszerelemmel 
nem váltható ki.”

9. §  Az R. a következő 18. §-sal egészül ki:
„18.  § Ez  a  rendelet az  uniós űrprogram és az  Európai Unió Űrprogramügynökségének a  létrehozásáról, valamint 
a 912/2010/EU, az 1285/2013/EU és a 377/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2021. április 28-i (EU) 2021/696 európai parlamenti és tanácsi rendelet 27. cikk (8) bekezdésének és 34. cikk 
(6) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

10. §  Az R.
a) 4.  § (1)  bekezdésében az „a 3.  § (1)  bekezdése” szövegrész helyébe az „a 3.  § (1)  bekezdése és a  3/A.  § 

(1) bekezdése” szöveg,
b) 8.  §-ában az  „a 3.  § (1)  bekezdése, az  5.  § (2)  bekezdése és a  6.  § (1)  bekezdése” szövegrész helyébe 

az  „a  3.  §  (1)  bekezdése, a  3/A.  § (1)  bekezdése, az  5.  § (2)  bekezdése, a  6.  § (1)  bekezdése és a  7.  § 
(1) bekezdése” szöveg,
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c) 10/A. §-ában a „23–25. és 27. sora” szövegrész helyébe a „23–25., 26a. és 27. sora” szöveg,
d) 13.  §-ában az  „az 5.  § (2)  bekezdésében és a  6.  § (1)  bekezdésében” szövegrész helyébe az  „az 5.  § 

(2) bekezdésében, a 6. § (1) bekezdésében és a 7. § (1) bekezdésében” szöveg,
e) 13/c. § (1) bekezdés c) pont cg) alpontjában a „honvédelmi veszélyhelyzet vagy egészségügyi válsághelyzet 

idején” szövegrész helyébe az  „összehangolt védelmi tevékenység idején vagy váratlan támadás esetén” 
szöveg,

f ) 15. § (1) bekezdésében a „6. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „6. § (2) bekezdése szerinti,” szöveg,
g) 15. § (2) bekezdésében a „6. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „6. § (2) bekezdése” szöveg
lép.

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

12. §  Ez a  rendelet az  uniós űrprogram és az  Európai Unió Űrprogramügynökségének a  létrehozásáról, valamint 
a 912/2010/EU, az 1285/2013/EU és a 377/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2021. április 28-i (EU) 2021/696 európai parlamenti és tanácsi rendelet 27. cikk (8) bekezdésének és 34. cikk 
(6) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

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

A köztársasági elnök 28/2023. (II. 9.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
hozzájárulok Jean Graff rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Luxemburgi Nagyhercegség magyarországi 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, bécsi székhellyel.

Budapest, 2022. május 16.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. május 19.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/02397-2/2022.

A köztársasági elnök 29/2023. (II. 9.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
hozzájárulok Emmanouil Apostolakis rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a  Görög Köztársaság 
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2022. szeptember 29.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. október 3.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/5960-2/2022.
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A köztársasági elnök 30/2023. (II. 9.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
hozzájárulok Abdelhafid Alahoum rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek az  Algériai Demokratikus Népi 
Köztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti 
székhellyel.

Budapest, 2022. október 19.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. október 24.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/6461-2/2022.

A Kormány 1020/2023. (II. 9.) Korm. határozata
a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi cXcV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
390  600  000  000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2023.  évi központi költségvetéséről 
szóló 2022. évi XXV. törvénynek a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő 
eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletével eltérően megállapított L. Rezsivédelmi 
Alap fejezet, 1. Lakossági rezsivédelem cím terhére, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1020/2023. (II. 9.) Korm. határozathoz

XVII. Energiaügyi Minisztérium 
L. Rezsivédelmi Alap

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

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

hatása
XVII. Energiaügyi Minisztérium 

21 Központi kezelésű előirányzatok
18 Rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezése

400639 1 Rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások
K5 Egyéb működési célú kiadások 390 600 000 000

L. Rezsivédelmi Alap
399017 1 Lakossági rezsivédelem

K5 Egyéb működési célú kiadások -390 600 000 000

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

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

hatása

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

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

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 390 600 000 000 390 600 000 000

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

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár  1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2023.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

K I A D Á S O K Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A Kormány 1021/2023. (II. 9.) Korm. határozata
címrendi kiegészítésről, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról, továbbá kormányhatározat módosításáról

 1. A Kormány
a) az államháztartásról szóló 2011. évi cXcV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva, a  Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvénynek 
(a  továbbiakban: Kvtv.) a  Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a  veszélyhelyzettel összefüggő 
eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet] 
1. mellékletével eltérően megállapított
aa) XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezetét a 45. Központi Maradványelszámolási 

Alap címmel,
ab) XLV. Állami beruházások fejezetét a  3. Uniós forrásból megvalósuló beruházások címmel és 

a 4. Bevételek címmel,
ac) XVII. Energiaügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 36. Ágazati szakmai és 

társadalmi szervezetek feladatai alcímét a 2. Állami többletfeladatok jogcímcsoporttal, valamint
ad) XXIII. Gazdaságfejlesztési Minisztérium fejezet 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok címét 

az 5. Nemzetközi tagdíjak alcímmel
 egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

b) egyetért azzal, hogy a  Kvtv. 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.  mellékletével eltérően megállapított 
XXI.  Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. célelőirányzatok alcím, 
34. Kormányzati szakpolitikák jogcímcsoport forrása által finanszírozott – a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 197.  §-ában meghatározott részfeladatokon túli – 
feladatok ellátására az a) alpont ac) pontjában meghatározott előirányzat szolgál;

c) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter és az  energiaügyi 
miniszter bevonásával – gondoskodjon arról, hogy a Kvtv. 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletével 
eltérően megállapított XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 1. célelőirányzatok alcím, 34. Kormányzati szakpolitikák jogcímcsoport 2022. évi éves költségvetési 
beszámolóban jóváhagyott maradványa a b) alpont szerinti feladat-jogutódlás figyelembevételével kerüljön 
átvezetésre és előirányzatosításra;
Felelős: pénzügyminiszter 

Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter 
energiaügyi miniszter

Határidő: a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár által történő elfogadását követő 3. munkanap
d) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 28 097 060 000 forint egyszeri átcsoportosítását 

rendeli el a Kvtv. 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletével eltérően megállapított XLII. A költségvetés 
közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 45. Központi Maradványelszámolási Alap cím javára, az  1.  melléklet 
szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

e) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 3 000 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a  Kvtv. 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.  mellékletével eltérően megállapított L. Rezsivédelmi 
Alap fejezet terhére, a 2. melléklet szerint.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
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 2. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a  Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, 
a Beruházás Előkészítési Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és 
fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint kormányhatározatok módosításáról 
és visszavonásáról szóló 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat 1.  pont d)  alpontjában a  „3 456 850 000 forint 
tekintetében 2022. december 31.” szövegrész helyébe a „3 456 850 000 forint tekintetében 2023. augusztus 31.” 
szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1021/2023. (II. 9.) Korm. határozathoz

XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

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

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

hatása
XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
302691 5 Közlekedési ágazati programok

K3 Dologi kiadások -28 097 060 000
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

374873 45 Központi Maradványelszámolási Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások 28 097 060 000

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

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

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

hatása

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

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

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

hatása
XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
302691 5 Közlekedési ágazati programok -28 097 060 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 28 097 060 000 28 097 060 000

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2023.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

K I A D Á S O K 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Magyar Államkincstár 1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma
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2. melléklet az 1021/2023. (II. 9.) Korm. határozathoz

XIII. Honvédelmi Minisztérium 
L. Rezsivédelmi Alap

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

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

hatása
XIII. Honvédelmi Minisztérium 

21 Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok
387017 6 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 2 000 000 000
22 Sport feladatokhoz kapcsolódó központi kezelésű előirányzatok

1

2

401284 2 Ingatlanok fenntartása és üzemeltetése
K3 Dologi kiadások 1 000 000 000

L. Rezsivédelmi Alap
401651 Önkormányzatok kompenzációja

K5 Egyéb működési célú kiadások -1 817 829 000
401573 Egyházi és civil intézményfenntartók támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -182 171 000
401584 Állami tulajdonú társaságok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -1 000 000 000

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

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

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

hatása

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

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

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

hatása
XIII. Honvédelmi Minisztérium 

21 Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok
387017 6 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása 2 000 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 3 000 000 000 3 000 000 000

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2023.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

K I A D Á S O K 

Magyar Államkincstár 1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító
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A Kormány 1022/2023. (II. 9.) Korm. határozata
a szociális szakosított ellátásokhoz kapcsolódó egyes állami vagyonelemek ingyenes egyházi tulajdonba 
adásáról

A Kormány
 1. az  egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött szerepének megerősítéséről szóló 2020.  évi 

XXVIII.  törvény 3.  § (2)  bekezdésében foglalt jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az  1.  melléklet szerinti, állami 
vagyonba tartozó, a  fenntartóváltozással érintett engedélyes feladatellátáshoz kifejezetten és nevesítetten 
kapcsolódó ingatlanokat, valamint ingó vagyont és vagyoni értékű jogokat ingyenesen, könyv szerinti nyilvántartási 
értéken az 1. mellékletben meghatározott egyházi fenntartók tulajdonába adja;

 2. felhívja a  gazdaságfejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő 
Részvénytársaság útján, a  belügyminiszter közreműködésével és a  Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
bevonásával tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő 
bejegyzésére alkalmas szerződések megkötése, valamint az átadásra kerülő ingóságokról és vagyoni értékű jogokról 
szóló jegyzőkönyvek aláírása érdekében, az 1. mellékletben meghatározott egyházi fenntartókkal;

Felelős: gazdaságfejlesztési miniszter 
belügyminiszter

Határidő: az e határozat közzétételét követő harminc napon belül
 3. felhívja a  gazdaságfejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő 

Részvénytársaság útján tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az  Újszász, belterület 
2074/6 helyrajzi számú műemlék ingatlan esetében a  tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő 
bejegyzésére alkalmas szerződés tartalmazza azt is, hogy a  tulajdonba vevő tudomásul veszi és vállalja az ágazati 
jogszabályokban foglalt védettségből eredő valamennyi előírás és kötelezettség teljesítését, különösen a természet 
védelméről szóló 1996.  évi LIII.  törvény szerinti, valamint a  kulturális örökség védelméről szóló 2001.  évi 
LXIV.  törvény szerinti, a  műemléken fennálló, a  tulajdonos jó karbantartási kötelezettségére vonatkozó általános 
rendelkezést, továbbá az  ingatlanon található kastélyegyüttes és a  park egységes tulajdonosi szerkezetének 
biztosítását.

Felelős: gazdaságfejlesztési miniszter
Határidő: a szerződéskötés során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1022/2023. (II. 9.) Korm. határozathoz

Egyházi fenntartó tulajdonába kerülő ingatlanok jegyzéke

A B

1. Ingatlan ingatlan-nyilvántartási címe és helyrajzi száma Tulajdonba vevő egyházi fenntartó neve és székhelye

2.
5052 Újszász, Abonyi út 1. 

Újszász, belterület, 2074/6 hrsz.
Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat  

4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 26.

3.
6430 Bácsalmás, Dugonics utca 35. 
Bácsalmás, belterület, 262/2 hrsz.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület  
1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58–60.
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A Kormány 1023/2023. (II. 9.) Korm. határozata
egy fejlesztéspolitikai szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges 
kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. felhívja a  gazdaságfejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő 

Részvénytársaság útján tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a  MAcS Ipari Park 
vasútállomás területén nyílt forgalmú vasúti rakodóállomáson kialakított Intermodális Konténerterminál területét 
képező ingatlanok (a  továbbiakban: Konténerterminál) tekintetében a  Győr–Sopron–Ebenfurt Vasút Zártkörűen 
Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: GYSEV Zrt.) a vagyonkezelési szerződés megkötésre kerüljön;

Felelős: gazdaságfejlesztési miniszter
Határidő: 2023. június 30.

 2. az állami vagyonról szóló 2007. évi cVI. törvény 24. § (2) bekezdés e) pontja alapján úgy dönt, hogy a GYSEV Zrt. 
versenyeztetés mellőzésével, legalább a  független ingatlanforgalmi szakértő által megállapított bérleti díj 
megfizetése mellett, határozatlan időre, bérleti jogviszony keretében a  GYSEV cARGO Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság használatába adhatja a  Konténerterminált, fejlesztéspolitikai szempontok szerinti közérdekű cél 
ellátásának elősegítése érdekében.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1024/2023. (II. 9.) Korm. határozata
a Kiemelt fejlesztési igények részét képező, a Modern Városok Program keretében megvalósuló tiszaliget 
fürdőfejlesztési projekt megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről, valamint Magyarország 
Kormánya és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1428/2015. (VI. 25.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány a  Magyarország Kormánya és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1428/2015. (VI. 25.) Korm. határozat [a továbbiakban: 
1428/2015. (VI. 25.) Korm. határozat] 3. pont a) alpontjának megvalósítása érdekében
a) egyetért a  Modern Városok Program keretében a  szolnoki Tiszaliget fürdőfejlesztési projekt (a továbbiakban: 

Projekt) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata  (a továbbiakban: Önkormányzat) mint kedvezményezett 
általi megvalósításával;

b) egyetért azzal, hogy a  Projekt megvalósításához legfeljebb 445 777 983 forint összegű költségvetési 
támogatás kerüljön biztosításra az Önkormányzat részére;

c) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon 
446 045 450 forint többletforrás biztosításáról a  2024. évi központi költségvetés Modern Városok Program 
jogcímcsoporttal azonos célú előirányzata javára;
Felelős: pénzügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a 2024. évi központi költségvetés tervezése során

d) az államháztartásról szóló 2011. évi cXcV. törvény 36.  § (4)  bekezdés b)  pont bb)  alpontjában biztosított 
jogkörében eljárva engedélyezi a  Miniszterelnökséget vezető miniszter számára, hogy a  Projekt 
megvalósítása érdekében a  2024. évi központi költségvetés Modern Városok Program jogcímcsoport vagy 
annak felhasználási céljaival összhangban megtervezett fejezeti kezelésű előirányzat terhére legfeljebb  
445 777 983 forint összegben éven túli kötelezettséget vállaljon;

e) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Modern Városok Program Bizottság jóváhagyó 
döntését követően a  Projekt megvalósítása érdekében kiadott Támogatói Okiratot a  b)  alpont szerinti 



610	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2023.	évi	20.	szám	

költségvetési többlettámogatás biztosítása, valamint a  Projekt megvalósításához szükséges időpontig 
a támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbítása érdekében módosítsa.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a Modern Városok Program Bizottság jóváhagyó döntését követően azonnal

 2. Az 1428/2015. (VI. 25.) Korm. határozat a következő 7. ponttal egészül ki:
[A Kormány 2015. június 3. napján együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötött Szolnok 
Megyei Jogú Város Önkormányzatával. A Kormány a Megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati végrehajtása 
érdekében]
„7. egyetért a  fenntarthatóság és az  energiahatékonyság szempontjainak erőteljesebb érvényesítése érdekében 
Szolnok komplex energetikai programjának fejlesztésével Okos Hálózat (SMART GRID) és Okos Mérés  
(SMART METERING) rendszer kialakítása útján.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1025/2023. (II. 9.) Korm. határozata
az egyes kiemelt vidéki sportszervezetek 2021–2026. évre vonatkozó sportfejlesztési feladataival 
összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1410/2021. (VI. 30.) Korm. határozat módosításáról

A Kormány az élsport eredményességének fenntartása és  további erősítése, a  szabadidős sportolók sportolási 
feltételrendszerének elősegítése, valamint integrációs, prevenciós és közösségi kohéziós szempontok érvényesülése érdekében 
felülvizsgálta a kiemelt vidéki sportszervezetek hosszú távú támogatási programját, és annak bővítéséről dönt; e cél érdekében 
a következő határozatot hozza:
 1. Az egyes kiemelt vidéki sportszervezetek 2021–2026.  évre vonatkozó sportfejlesztési feladataival összefüggő 

kormányzati intézkedésekről szóló 1410/2021. (VI. 30.) Korm. határozat (a  továbbiakban: Határozat) 2.  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány az  egyes, sportszakmai szempontból kiemelt, utánpótlás-nevelési, illetve felnőtt korosztályok felkészítését 
több sportágban egyaránt végző vidéki sportszervezetek szakmai feladatainak ellátását az  élsport eredményességének 
fenntartása és  további erősítése, továbbá a  szabadidős sportolók sportolási feltételrendszerének elősegítése, valamint 
integrációs, prevenciós és közösségi kohéziós szempontok érvényesülése érdekében továbbra is kiemelt feladatnak 
tartja, erre figyelemmel a  kiemelt vidéki sportszervezetek 2021–2026.  évre vonatkozó sportfejlesztési feladatainak 
megvalósítása érdekében)
„2. egyetért azzal, hogy a  sportszakmai szempontrendszer alapján kategóriákba sorolt, a  2.  melléklet szerinti 
kiemelt vidéki sportszervezetek (a továbbiakban: sportszervezetek) az éves sportfejlesztési feladataik megvalósítása 
érdekében az alábbi támogatásokban részesüljenek:
a) 1. kategória (legalább 14 szakosztállyal vagy mintegy 1000 fő és azt meghaladó igazolt sportolóval rendelkező 
sportszervezetek köre): 300 000 000 – 340 000 000 forint,
b) 2. kategória (az 1. kategóriába nem tartozó, de legalább 7 szakosztállyal és 700 főt meghaladó igazolt sportolóval 
rendelkező sportszervezetek köre): 220 000 000 – 250 000 000 forint,
c) 3. kategória (az 1. és 2. kategóriába nem tartozó, de legalább 5 szakosztállyal és 350 fő igazolt sportolóval 
rendelkező sportszervezetek köre): 28 000 000 – 200 000 000 forint;”

 2. A Határozat a következő 8. ponttal egészül ki:
(A Kormány az  egyes, sportszakmai szempontból kiemelt, utánpótlás-nevelési, illetve felnőtt korosztályok felkészítését 
több sportágban egyaránt végző vidéki sportszervezetek szakmai feladatainak ellátását az  élsport eredményességének 
fenntartása és  további erősítése, továbbá a  szabadidős sportolók sportolási feltételrendszerének elősegítése, valamint 
integrációs, prevenciós és közösségi kohéziós szempontok érvényesülése érdekében továbbra is kiemelt feladatnak 
tartja, erre figyelemmel a  kiemelt vidéki sportszervezetek 2021–2026.  évre vonatkozó sportfejlesztési feladatainak 
megvalósítása érdekében)
„8. felhívja a  honvédelmi minisztert, hogy gondoskodjon a  sportszervezetek 2023.  évi sportfejlesztési 
feladatai megvalósításának támogatásáról a  Magyarország 2023.  évi központi költségvetéséről szóló 2022.  évi 
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XXV.  törvénynek a  Magyarország 2023.  évi központi költségvetésének a  veszélyhelyzettel összefüggő eltérő 
szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.  mellékletével eltérően megállapított XIII. Honvédelmi 
Minisztérium fejezet, 21. Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Kiemelt 
sportegyesületek támogatása alcímen rendelkezésre álló forrás terhére.

Felelős: honvédelmi miniszter
Határidő: az egyes kiemelt vidéki sportszervezetek 2021–2026.  évre vonatkozó sportfejlesztési 

feladataival összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1410/2021. (VI. 30.) Korm. határozat 
módosításáról szóló 1025/2023. (II. 9.) Korm. határozat közzétételét követő 60 napon belül”

 3. A Határozat 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 4. A Kormány visszavonja a Határozat 7. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1025/2023. (II. 9.) Korm. határozathoz

A Határozat 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
„

Kategória Sportszervezet megnevezése

1. kategória

Debreceni Egyetem Atlétikai club Sport Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
(cégjegyzékszám: 09-09-012832, székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) 
a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 
(cégjegyzékszám: 09-09-016786, székhely: 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5.) 
konzorciumban

Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorlók Köre  
(nyilvántartási szám: 05-02-0064351, székhely: 3533 Miskolc, Andrássy út 61.)

Győri Atlétikai club – II. kerület Dózsa  
(nyilvántartási szám: 08-02-0062553, székhely: 9025 Győr, Radnóti Miklós utca 46.) 
a Győri Úszó Sportegyesülettel  
(nyilvántartási szám: 08-02-0062433, székhely: 9022 Győr, Teleki László utca 17.)  
és a Győri Vízisport Egyesülettel  
(nyilvántartási szám: 08-02-0001181, székhely: 9025 Győr, Töltésszer utca 24.) 
konzorciumban

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
(cégjegyzékszám: 15-09-073719, székhely: 4400 Nyíregyháza, Géza utca 8–16.)

Tatabányai Sport club  
(nyilvántartási szám: 11-02-0000580, székhely: 2800 Tatabánya, Szent Borbála út 11.)

Városi Sportegyesület Dunakeszi  
(nyilvántartási szám: 13-02-0003640, székhely: 2120 Dunakeszi, Fóti út 41.)

2. kategória

Pécsi Vasutas Sportkör  
(nyilvántartási szám: 02-02-0000230, székhely: 7622 Pécs, Verseny utca 11.)

Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület  
(nyilvántartási szám: 18-02-0000168, székhely: 9700 Szombathely, Rohonci u. 3.)

Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező Szolgáltató Nonprofit és Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság  
(cégjegyzékszám: 16-09-010669, székhely: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 2.)
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3. kategória

Atomerőmű Sportegyesület Paks  
(nyilvántartási szám: 17-02-0000102, székhely: 7030 Paks, Gesztenyés utca 2.)

Budaörsi Sport club  
(nyilvántartási szám: 13-02-0000677, székhely: 2040 Budaörs, Hársfa utca 6.)

ceglédi Vasutas Sport Egyesület  
(nyilvántartási szám: 13-02-0000306, székhely: 2700 cegléd, Damjanich utca 3.)

Dunaújvárosi Központi Sportegyesület  
(korábban: Dunaferr Sportegyesület, nyilvántartási szám: 07-02-0000038, székhely:  
2400 Dunaújváros, Eszperantó u. 4.)

Honvéd Szondi György Sportegyesület  
(nyilvántartási szám: 07-02-0000225, székhely: 8003 Székesfehérvár, Malom u. 2.)

Kaposvári Sportközpont és Sportiskola  
(törzskönyvi azonosító szám: 398358, székhely: 7400 Kaposvár, Arany János u. 97.)

Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
(cégjegyzékszám: 03-09-131712, székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 1.)

Pécsi Egyetemi Atlétikai club  
(nyilvántartási szám: 02-02-0000165, székhely: 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.)

Soproni Műegyetemi Atlétikai és Football club  
(nyilvántartási szám: 08-02-0000169, székhely: 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.)

Szegedi Vasutas Sportegyesület  
(nyilvántartási szám: 06-02-0000094, székhely: 6724 Szeged, Kossuth L. sugárút 74/c.)  
a Tisza Volán Sc-vel  
(nyilvántartási szám: 06-02-0000076, székhely: 6720 Szeged, Deák Ferenc utca 22.) 
konzorciumban

Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
(cégjegyzékszám: 17-09-008858, székhely: 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.)

Veszprémi Egyetemi Sport club  
(nyilvántartási szám: 19-02-0000470, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem út 10.)

”
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A Kormány 1026/2023. (II. 9.) Korm. határozata
Bük város iparterületének fejlesztéséhez szükséges víziközmű-beruházásról

 1.  A Kormány
a) Bük város iparterület-fejlesztés megvalósítása érdekében egyetért

aa) új kutak létesítése révén Bük város vízellátó kapacitásának bővítésével,
ab) víztisztítási technológia kialakításával,
ac) Bük város ivóvízvezeték-hálózatának bővítésével,
ad) új, 1500 m3 térfogatú, vasbeton szerkezetű víztorony építésével,
ae) a  szennyvízelvezető hálózat fejlesztésével, ennek keretében nyomóvezeték és új szennyvízátemelő 

kialakításával, valamint a szennyvízelvezető hálózaton rekonstrukciós munkálatok elvégzésével, valamint
af ) a szennyvíztisztító telep fejlesztésével;

b) felhívja az  energiaügyi minisztert, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket az  a)  alpont szerinti 
beruházások (a továbbiakban: Beruházások) és az  azokhoz kapcsolódó költségek 8 772 525 000 forint 
költségvetési támogatásból történő megvalósítása iránt;
Felelős: energiaügyi miniszter
Határidő: a Beruházások megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekre a  támogatási 

jogviszonyok létrehozását követő két éven belül
 a forrással történő elszámolásra 2025. december 31.

c) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  külgazdasági és külügyminiszter, valamint az  energiaügyi miniszter 
kezdeményezésére gondoskodjon a Beruházások megvalósítása érdekében a 2023. évben 5 912 899 973 forint 
többletforrás biztosításáról a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvénynek 
a  Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a  veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 
613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletével eltérően megállapított XVII. Energiaügyi Minisztérium fejezet, 
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Térségi fejlesztési feladatok alcím javára;
Felelős: pénzügyminiszter 

energiaügyi miniszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében
d) felhívja az  energiaügyi minisztert, hogy a  pénzügyminiszter, valamint a  külgazdasági és külügyminiszter 

bevonásával gondoskodjon a  Beruházások megvalósítása érdekében a  2024. évben 2 864 011 290 forint 
rendelkezésre állásáról a 2024. évi központi költségvetés Energiaügyi Minisztérium fejezetében;
Felelős: energiaügyi miniszter 

pénzügyminiszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: a 2024. évi központi költségvetés tervezése során
e) felhívja az energiaügyi minisztert, hogy a Beruházások megvalósítása érdekében gondoskodjon támogatási 

jogviszony létrehozásáról Bük Város Önkormányzatával mint kedvezményezettel.
Felelős: energiaügyi miniszter
Határidő: a c) alpont szerinti forrás tekintetében a  forrás rendelkezésre állását követően harminc napon 

belül
 a d) alpont szerinti forrás tekintetében a forrás rendelkezésre állását követően harminc napon belül

 2.  A  Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról szóló 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat 
[a továbbiakban: 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat] 1. pontja a következő 1.11. alponttal egészül ki:
(A Kormány, tekintettel)
„1.11. a  Bük város iparterületének fejlesztéséhez szükséges víziközmű-beruházásról szóló 1026/2023. (II. 9.) 
Korm. határozatra”
(a következőkről dönt.)

 3.  Az 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 4.  A  Bük város gazdaságfejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1259/2022. (V. 19.) 

Korm. határozat 3. pont a) alpontjában az „1000 m3” szövegrész helyébe az „1500 m3” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1026/2023. (II. 9.) Korm. határozathoz

 1. Az 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[A B C D E F G H I

1.
Kapcsolódó 

kormányhatározat

2021. évi  

költségvetési év  

(nettó forint)

2022. évi  

költségvetési év  

(nettó forint)

2023. évi  

költségvetési év  

(nettó forint)

2024. évi  

költségvetési év  

(nettó forint)

2025. évi  

költségvetési év  

(nettó forint)

2026. évi  

költségvetési év  

(nettó forint)

2027. évi  

költségvetési év 

(nettó forint)

Összesen 

(nettó forint)]

2.
1173/2020. (IV. 22.)  

Korm. határozat
12 481 560 388 6 382 140 000 20 776 355 649 16 994 311 547 5 545 000 000 0 0 62 179 367 584

 2. Az 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 11. sorral egészül ki:

[A B C D E F G H I

1.
Kapcsolódó 

kormányhatározat

2021. évi  

költségvetési év  

(nettó forint)

2022. évi  

költségvetési év  

(nettó forint)

2023. évi  

költségvetési év  

(nettó forint)

2024. évi  

költségvetési év  

(nettó forint)

2025. évi  

költségvetési év  

(nettó forint)

2026. évi  

költségvetési év  

(nettó forint)

2027. évi  

költségvetési év 

(nettó forint)

Összesen 

(nettó forint)]

11.
1026/2023. (II. 9.)  
Korm. határozat

0 0 5 909 945 000 2 862 580 000 0 0 0 8 772 525 000
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A Kormány 1027/2023. (II. 9.) Korm. határozata
az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő, a lakóterületek szeparációját 
szolgáló töltés létesítésének előkészítésével összefüggő egyes feladatokról

A Kormány
 1. egyetért az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési területet Iváncsa település lakóterületétől elválasztó, vizuális takarás, 

valamint fény-, zaj- és rezgéshatások mérséklése funkciójú töltés megvalósításának és azon növényzet telepítésének 
előkészítésével;

 2. egyetért azzal, hogy
a) – a  b)  alpontban meghatározott kivétellel – az  1.  pont szerinti feladat megvalósítója a  Fejér Vármegyei 

Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) legyen,
b) az 1. pont szerinti létesítmény tervezését az Építési és Közlekedési Minisztérium végezze el;

 3. az államháztartásról szóló 2011. évi cXcV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a  Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvénynek  
(a továbbiakban: Kvtv.) a  Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a  veszélyhelyzettel összefüggő 
eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet] 
1.  mellékletével eltérően megállapított IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjét a  11. Fejér 
Vármegyei Önkormányzat infrastruktúra-fejlesztésének támogatása címmel egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. az Áht. 21.  § (1)  bekezdésében és 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a  szükséges ingatlanok 
megszerzése és a  felmerült talajvédelmi járulék megfizetése érdekében – 976 726 700 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el a Kvtv.-nek a 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletével eltérően megállapított 
XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 7. Rendkívüli 
kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, a  IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 11. Fejér 
Vármegyei Önkormányzat infrastruktúra-fejlesztésének támogatása cím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 5. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 4. pont szerint átcsoportosított forrás terhére az 1. pont szerinti fejlesztéssel 
összefüggő, a 2.  pont a)  alpontja, valamint a  4.  pont szerinti feladatok támogatásának céljára külön pályázat és 
kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson az Önkormányzat részére támogatási 
előlegként, a  támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat 
alapján;

 6. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  4.  pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a  támogatói okirat 
kiadását követően folyósítsa az Önkormányzat számára.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1027/2023. (II. 9.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XV. Pénzügyminisztérium

   forintban    
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

401828 11 Fejér Vármegyei Önkormányzat infrastruktúra-fejlesztésének támogatása 

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 976 726 700
XV. Pénzügyminisztérium

26 Központi kezelésű előirányzatok
2 Központi tartalékok

297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -976 726 700

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

   forintban    
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

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

   forintban    
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 976 726 700 976 726 700

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2023.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államháztartási 
egyedi azonosító

K I A D Á S O K 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma
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A miniszterelnök 8/2023. (II. 9.) ME határozata
a legkevésbé fejlett országokról szóló ENSZ-konferencia ülésszakain való részvételről

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek azzal, hogy a legkevésbé fejlett országokról szóló ENSZ-konferencia ülésszakain a  Magyarország 

Kormányát képviselő küldöttség vegyen részt;
 2. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a küldöttség tagjait jelölje ki;
 3. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a küldöttség részére a  részvételhez szükséges meghatalmazási 

okiratot az adott ülésszak előtt adja ki.

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


	A Kormány 32/2023. (II. 9.) Korm. rendelete
	a veszélyhelyzet során az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény eltérő alkalmazásáról

	A Kormány 33/2023. (II. 9.) Korm. rendelete
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	A köztársasági elnök 28/2023. (II. 9.) KE határozata
	magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

	A köztársasági elnök 29/2023. (II. 9.) KE határozata
	magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

	A köztársasági elnök 30/2023. (II. 9.) KE határozata
	magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

	A Kormány 1020/2023. (II. 9.) Korm. határozata
	a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1021/2023. (II. 9.) Korm. határozata
	címrendi kiegészítésről, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá kormányhatározat módosításáról
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	a szociális szakosított ellátásokhoz kapcsolódó egyes állami vagyonelemek ingyenes egyházi tulajdonba adásáról

	A Kormány 1023/2023. (II. 9.) Korm. határozata
	egy fejlesztéspolitikai szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről

	A Kormány 1024/2023. (II. 9.) Korm. határozata
	a Kiemelt fejlesztési igények részét képező, a Modern Városok Program keretében megvalósuló Tiszaliget fürdőfejlesztési projekt megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről, valamint Magyarország Kormánya és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kö

	A Kormány 1025/2023. (II. 9.) Korm. határozata
	az egyes kiemelt vidéki sportszervezetek 2021–2026. évre vonatkozó sportfejlesztési feladataival összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1410/2021. (VI. 30.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1026/2023. (II. 9.) Korm. határozata
	Bük város iparterületének fejlesztéséhez szükséges víziközmű-beruházásról

	A Kormány 1027/2023. (II. 9.) Korm. határozata
	az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő, a lakóterületek szeparációját szolgáló töltés létesítésének előkészítésével összefüggő egyes feladatokról

	A miniszterelnök 8/2023. (II. 9.) ME határozata
	a legkevésbé fejlett országokról szóló ENSZ- konferencia ülésszakain való részvételről
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