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III. Kormányrendeletek

A Kormány 38/2023. (II. 16.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége közötti oktatási együttműködési 
megállapodás kihirdetéséről

1. §  A Kormány e  rendelettel felhatalmazást ad a  Magyarország Kormánya és a  Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége 
közötti oktatási együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. §  A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § (1) A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.
 (2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A  2.  §, a  3.  §, valamint az  1.  melléklet és a  2.  melléklet a  Megállapodás 10.  cikk 1. bekezdésében meghatározott 

időpontban lép hatályba.
 (3) A  Megállapodás, a  2.  §, a  3.  §, valamint az  1.  melléklet és a  2.  melléklet hatálybalépésének naptári napját 

a külpolitikáért felelős miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett 
közleményével állapítja meg.

5. §  Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a felsőoktatásért felelős miniszter gondoskodik.

6. §  Hatályát veszti a  Magyarország Kormánya és a  Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége közötti oktatási 
együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 227/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 38/2023. (II. 16.) Korm. rendelethez

OKTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A DÉLKELET-ÁZSIAI 
NEMZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT

Magyarország Kormánya képviseletében a  Kulturális és Innovációs Minisztérium és a  Délkelet-ázsiai Nemzetek 
Szövetsége (ASEAN) (a továbbiakban együttesen a „Felek”, illetve önállóan a „Fél”);

FELISMERVE az  oktatás és a  hallgatói mobilitás szerepét a  gazdasági és társadalmi fejlődésben és a  Feleknek 
az e területeken való szoros és széleskörű együttműködésből származó előnyöket;

ELISMERVE a  2017. július 10-én Jakartában aláírt, Magyarország Kormánya és a  Délkelet-ázsiai Nemzetek 
Szövetsége közötti oktatási együttműködési megállapodás (a  továbbiakban: „2017. évi Megállapodás”) sikeres 
megvalósítását; és

ÖSZTÖNÖZNI KÍVÁNVA Magyarország és az  ASEAN közötti együttműködést a  2017. évi Megállapodás alapján 
elért eredményekre alapozva, amely tovább erősíti az  ASEAN tagállamai és Magyarország közötti szoros és baráti 
kapcsolatokat, kiemelten az oktatás területén;
a következőkben állapodtak meg:
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1. cikk
 1. A  Felek megállapodnak az  ASEAN-Magyarország Ösztöndíjprogram folytatásában (a  továbbiakban: „Program”), 

amelyek célja, hogy támogassa a  részt vevő országok állampolgárainak egyetemi alap-, mester-, doktori és 
posztdoktori képzését a másik fél országában.

 2. A  Program célja, hogy javítsa az  emberi erőforrások minőségét azáltal, hogy a  kiváló hallgatókat és oktatókat 
arra ösztönzi, hogy rövidtávú vagy teljes képzések vagy közös kutatások céljából látogassák a  Felek felsőoktatási 
intézményeit, tovább erősítve a tudományos és kutatói hálózatokat.

2. cikk
 1. Amellett, hogy a Program Magyarország és az ASEAN tagállamok felsőoktatási intézményeinek számos diszciplínája 

területén biztosít tanulmányi és kutatási lehetőségeket, a következő célokat tűzi ki:
a) A tudás, megértés és barátság ügyének előmozdítása az ASEAN tagállamai és Magyarország népei között;
b) Lehetőség biztosítása a  felsőoktatási intézmények nemzetközi tudományos és oktatási kapcsolatainak 

kiterjesztésére; és
c) Kiemelkedő szakemberek és szakértők képzése a globális társadalom igényeinek kiszolgálására.

3. cikk
A Program keretei között a  magyar Fél hozzáférést biztosít felsőoktatási intézményeihez az  ASEAN tagállamainak 
hallgatói és fiatal oktatói számára, valamint ösztöndíjakat és támogatást ajánl fel az ASEAN tagállamok hallgatóinak, 
elsősorban a  közgazdaságtan, üzleti tudományok, kultúra és bölcsészettudományok, természettudományok, 
mérnöki és műszaki tudományok, információs és kommunikációs technológia, orvostudomány és élettudományok, 
valamint egyéb, a Felek által közösen meghatározott területeken.

4. cikk
Az ASEAN törekszik arra, hogy a  magyar hallgatókat és oktatókat az  ASEAN térség egyetemei és felsőoktatási 
intézményei fogadják rövid távú tanulmányi és kutatói programok keretein belül, elsősorban a  számítástechnika, 
üzleti tanulmányok és közgazdaságtan, a  mérnöki és műszaki tudományok, valamint a  természettudományok 
területén.

5. cikk
A Felek megteszik a  szükséges lépéseket jelen Együttműködési megállapodás megvalósítása érdekében, különös 
tekintettel a bilaterális viszonylatban egymás számára biztosított ösztöndíjak pontos száma és a további részleteket 
tartalmazó kétoldalú megállapodásokra, amelyek diplomáciai csatornákon keresztül kerülnek kidolgozásra.

6. cikk
A Felek megállapodnak, hogy jelen Együttműködési megállapodás végrehajtásának elősegítésére és koordinálására 
kijelölt szervek a  következők: az  ASEAN Titkársága, illetve a  Kulturális és Innovációs Minisztérium Magyarország 
részéről.

7. cikk
 1. A Felek kijelentik, hogy jelen Együttműködési megállapodás végrehajtása összhangban van a két Fél törvényeivel és 

más jogszabályaival.
 2. Jelen Együttműködési megállapodás nem befolyásolja azokat a  kötelezettségeket, amelyek Magyarország 

európai uniós tagságából fakadnak. Következésképpen, jelen Együttműködési megállapodás rendelkezései 
nem értelmezhetőek úgy, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják, vagy bármilyen más módon befolyásolják 
a Magyarországnak különösen az Európai Unió alapját képező szerződésekből, valamint az Európai Unió elsődleges 
és másodlagos jogából származó kötelezettségeit.

8. cikk
A Felek kölcsönös, írásban rögzített egyetértésükkel bármikor felülvizsgálhatják, kiegészíthetik vagy módosíthatják 
az  Együttműködési megállapodást vagy annak bármely részét. Ezen felülvizsgálatok, kiegészítések vagy 
módosítások kölcsönös egyetértés esetén az  azokban meghatározott napon lépnek hatályba és visszamenőleges 
hatályuk nincs.
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9. cikk
Bármilyen, jelen Együttműködési megállapodás rendelkezéseinek értelmezéséből, végrehajtásából vagy 
alkalmazásából eredő vitát vagy nézetkülönbséget a Felek megbeszélés és tárgyalás útján rendezik.

10. cikk
 1. Jelen Együttműködési megállapodást a  Felek aláírásukkal hitelesítik, és az  azon utolsó jegyzék kézhezvételétől 

számított harmincadik napon lép hatályba, amelyben a  magyar Fél diplomáciai úton tájékoztatja az  ASEAN 
Titkárságát arról, hogy eleget tett az  Együttműködési megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi 
eljárásoknak. Jelen Együttműködési megállapodás három évig marad hatályban és egy további 3 éves periódusra 
meghosszabbodik. Ezt követően az  Együttműködési megállapodás a  Felek egyetértése esetén írásban további 
3 éves időszakokra meghosszabbítható.

 2. Jelen Együttműködési megállapodás 1.  cikkében foglaltak ellenére jelen megállapodást bármely Fél írásban 
felmondhatja a másik Félnek a felmondás időpontja előtt legalább 3 hónappal történő előzetes írásbeli értesítéssel.

 3. Jelen Együttműködési megállapodás felmondása vagy hatályának megszűnése nem befolyásolja azon folyamatban 
levő tevékenységek végrehajtását, amelyekről jelen Együttműködési megállapodás hatályának megszűnése előtt 
született megállapodás.

KÉSZÜLT Jakarta városban, 2022. év November hónap 7. napján, magyar és angol nyelven, kettő eredeti 
példányban, mindkét példány egyformán hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

2. melléklet a 38/2023. (II. 16.) Korm. rendelethez

COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE ASSOCIATION OF 
SOUTHEAST ASIAN NATIONS ON EDUCATION COOPERATION

The Government of Hungary represented by the Ministry of Culture and Innovation and the Association of 
Southeast Asian Nations (ASEAN), hereinafter referred to collectively as “the Parties”, and individually as “Party”;

RECOGNISING the contribution of education and student mobility to economic and social development and the 
mutual benefits resulting from the Parties’ extensive and close cooperation in these fields;

ACKNOWLEDGING the successful implementation of the Cooperation Agreement between the Government of 
Hungary and the Association of Southeast Asian Nations on Education Cooperation, signed in Jakarta on the 10th of 
July 2017 (2017 Agreement); and

DESIRING to promote cooperation between Hungary and ASEAN, based on the achievement made pursuant to 
2017 Agreement, that will further strengthen the close and friendly relations between ASEAN Member States and 
Hungary, especially in the field of education;

HAVE REACHED THE FOLLOWING UNDERSTANDINGS:

ARTICLE 1
 1. The Parties agree to continue the Hungary-ASEAN Scholarship Programme, hereinafter referred to as “Programme” 

to provide support to students who are nationals of ASEAN Member States and Hungary for pursuing Bachelor, 
Master, Doctorate, or Postdoctoral education outside of their home country.

 2. The aim of the Programme is to equally increase the quality of human resources by encouraging outstanding 
students and professors to undertake short-term or full-term studies or to conduct collaborative research in each 
other’s higher education institutions, in order to strengthen academic and research network between the Parties.
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ARTICLE 2
 1. While providing study and research opportunities for a wide range of disciplines in higher education institutions of 

Hungary and Member States of ASEAN, this Programme also aims at:
a) Promoting knowledge, understanding and friendship between peoples of ASEAN Member States and 

Hungary;
b) Providing opportunities to expand academic and educational contacts with international institutions of 

higher education; and
c) Developing outstanding professionals and experts to meet the needs of the global society.

ARTICLE 3
Under this Programme, Hungary will provide opportunities for students from ASEAN Member States to access to 
its higher education institutions, and offer scholarships and funding assistance for ASEAN students, primarily in 
the fields of Economics, Business and Finances, Culture and Liberal Arts, Natural Sciences, Engineering, Technology, 
Information and Communication Technology and Medicine and Life Sciences, and other fields mutually indicated by 
the Parties.

ARTICLE 4
ASEAN will look into the possibility of providing opportunities to Hungarian students and professors to undertake 
Short Term Study and Research Programmes at the universities and institutions of higher education in the ASEAN 
region especially in the fields of Computer Science, Business and Economics, Engineering, Technology and Natural 
Sciences.

ARTICLE 5
The Parties will carry out necessary steps to implement this Cooperation Agreement, in particular the number and 
details of scholarships programme through separate implementation arrangements to be agreed upon by the 
Parties through diplomatic channels.

ARTICLE 6
For the purpose of this Cooperation Agreement, the Parties will assign the ASEAN Secretariat and the Ministry of 
Culture and Innovation of Hungary to be the Focal Points to facilitate and coordinate the implementation of this 
Cooperation Agreement.

ARTICLE 7
 1. The Parties agree that the implementation of this Cooperation Agreement shall be in accordance with the laws and 

other regulations of the respective Parties.
 2. Commitments originating from the membership of Hungary in the European Union are not affected by this 

Cooperation Agreement. As a  consequence of this, provisions of this Cooperation Agreement shall not be 
interpreted in a  way that it would annul, amend or have any other effect on the commitments of Hungary 
originating especially from the treaties forming the basis of the European Union, as well as those commitments 
originating from the primary and secondary legislation of the European Union.

ARTICLE 8
The Parties may revise, amend or modify all or part of this Cooperation Agreement, subject to the Parties’ mutual 
consent in writing. Such revisions, amendments or modifications will become effective on the date as determined 
by the Parties and will not have retrospective effect.

ARTICLE 9
Any dispute or differences arising out of the interpretation, implementation or application of the provisions of this 
Cooperation Agreement shall be settled by the Parties through discussion and negotiation.
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ARTICLE 10
 1. This Cooperation Agreement is subject to signature by the Parties and will become effective on the thirtieth day 

after Hungary has notified the Secretary-General of ASEAN through diplomatic channels of the completion of her 
internal procedures required for the entry into force of this Cooperation Agreement. This Cooperation Agreement 
will remain in force for a  period of 3 years and remain in effect for another period of 3 years. Thereafter, this 
Cooperation Agreement may, subject to the consent of the Parties in writing, be renewed for further subsequent 
periods of 3 years.

 2. Notwithstanding Paragraph 1 of this Article, either Party may terminate this Cooperation Agreement at any time by 
giving the other Party the advance written notice at least 3 months prior to the date of its termination.

 3. The termination or expiration of this Cooperation Agreement will not affect the implementation of on-going 
activities which have been agreed upon prior to the date of the termination of this Cooperation Agreement.

DONE at Jakarta, Indonesia, on this Seventh Day of November in the Year of Two Thousand and Twenty-Two, in 
two original copies, in the Hungarian and the English language, all texts being equally authentic. In the event of 
divergence of interpretation, the English text shall prevail.

A Kormány 39/2023. (II. 16.) Korm. rendelete
a gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról szóló  
404/2021. (VII. 8.) 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. § (1) A  gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról szóló 404/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdés b) pontja a következő be) és bf ) alponttal egészül ki:
(A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvénytől eltérően kiegészítő bányajáradék fizetésére 
köteles az a vállalkozás, amely
főtevékenységként)
„be) égetett agyag építőanyag gyártása (TEÁOR 2332),
bf ) kerámiacsempe, -lap gyártása (TEÁOR 2331)”
(tevékenységet végez, és)

 (2) A Rendelet 1. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés szerinti fizetésre kötelezett az általa kitermelt vagy feldolgozott, építési alapanyagként szolgáló]
„f ) 1. melléklet szerinti termékcsoportba tartozó termék a (2a)–(2c) bekezdésben meghatározott mértékű”
[– általános forgalmi adó nélkül számított – áron felüli értékesítése esetén a tényleges árbevétel, az értékesített mennyiség 
és az  e  bekezdésben meghatározott ár alapján megállapított árbevétel különbségének 90 százalékát kiegészítő 
bányajáradékként fizeti meg.]

 (3) A Rendelet 1. §-a a következő (2a)–(2d) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  1.  mellékletben foglalt táblázat A  oszlopa szerinti termékcsoportba tartozó termékek esetében 
a 2020.  január 1-jén alkalmazott – általános forgalmi adó nélkül számított – értékesítési ár (a továbbiakban: nettó 
értékesítési ár) és az  1.  mellékletben foglalt táblázat B oszlopa szerinti arányszám szorzatának megfelelő árat kell 
figyelembe venni az  áron felüli értékesítés, valamint az  ár alapján megállapított árbevétel esetében a  kiegészítő 
bányajáradék fizetési kötelezettség megállapításakor. Az  (1)  bekezdés szerint fizetésre kötelezett elvégzi az  általa 
értékesített termék 1. melléklet szerinti termékcsoportnak történő megfeleltetését.
(2b) A 2020. január 1-jén alkalmazott értékesítési ár helyett,
a) ha a 2020. január 1-jén alkalmazott értékesítési ár nem áll rendelkezésre, akkor a 2020. január 1-jét megelőzően 
alkalmazott utolsó nettó értékesítési árat kell alkalmazni,
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b) ha az  a)  pont szerint az  értékesítési ár nem állapítható meg, értékesítési árnak az  azonos fajtájú termékekre 
vonatkozó, 2020. január 1-jei értékesítési árak átlagát kell tekinteni, amelyet a  bányafelügyelet erre vonatkozó 
igény esetén – a rendelkezésére álló adatok alapján – térítésmentesen bocsát az 1. § (1) bekezdése szerinti fizetésre 
kötelezett részére.
(2c) Ha a  (2a)  bekezdés szerint alkalmazandó értékesítési ár kiárusítás, leárazás, akció, szezonális kedvezmény, 
promóciós értékesítés (a továbbiakban együtt: kedvezményes értékesítés) során alkalmazott értékesítési ár lenne, 
akkor a kedvezményes értékesítés előtti legutolsó nem kedvezményes nettó értékesítési árat kell alkalmazni.
(2d) A (2) bekezdés szerinti értékesítés esetén a számviteli bizonylaton szereplő értékesítési ár szolgáltatás költségét 
nem tartalmazhatja, az értékesítési ár szolgáltatás költségével nem csökkenthető.”

2. §  A Rendelet a következő 3. §-sal egészül ki:
„3.  § Az  1.  § (1)  bekezdése szerint fizetésre kötelezett az  1.  § (2)  bekezdés f )  pontja szerinti termékcsoportba 
tartozó termékek tekintetében az  1.  § (2a)–(2c)  bekezdése alapján megállapított értékesítési árat a  gazdaság 
újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról szóló 404/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 39/2023. (II. 16.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül megküldi a  bányafelügyeletnek. 
Ha az 1. § (1) bekezdése szerint fizetésre kötelezett a termékek értékesítési árát nem az 1. § (2a) bekezdése szerint 
állapítja meg, az értékesítési ár bányafelügyeletnek történő megküldésével egyidejűleg igazolja, hogy az értékesítési 
ár megállapítása az 1. § (2b) bekezdésének megfelel.”

3. §  A Rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

4. §  A Rendelet
a) 1.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „vagy feldolgozott” szövegrész helyébe a  „feldolgozott vagy 

gyártott” szöveg,
b) 1. § (3) bekezdésében az „a (2) bekezdésben rögzített forint/tonna értékek figyelembevételével” szövegrész 

helyébe az „a (2) és (2a) bekezdésben rögzített értékek figyelembevételével” szöveg,
c) 1.  § (5)  bekezdésében a  „megküldeni.” szövegrész helyébe a  „megküldeni. Az  önbevallás az  eladásokat 

tételenként tartalmazza.” szöveg,
d) 1/A.  § (1)  bekezdésében az „az ügyféltől vagy képviselőjétől, továbbá az  ellenőrzés helyszínén tartózkodó 

bármely más személytől adatot és tájékoztatást kérhet” szövegrész helyébe az  „az ügyféltől vagy 
képviselőjétől az  általa meghatározott formátumban adatot, továbbá az  ellenőrzés helyszínén tartózkodó 
bármely más személytől tájékoztatást kérhet” szöveg

lép.

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

6. §  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.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 39/2023. (II. 16.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 404/2021. (VII. 8.) Korm. rendelethez

A B

1. Termékcsoport Arányszám

2. Kerámia falazóelemek 1,61

3. Kis méretű tömör tégla 2,31

4. Kerámia béléstestek 1,42

5. Kerámia burkolótéglák 1,10

6. Kerámia tetőcserepek 1,24

7. Kerámia padlóburkolat 1,42

8. Kerámia falburkolat 1,38
                                                                                   ”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1031/2023. (II. 16.) Korm. határozata
a Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezésének visszavonásáról

 1.  Hatályát veszti a  Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 
1278/2022. (V. 27.) Korm. határozat.

 2.  Ez a határozat a közzététele napján 23 órakor lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1032/2023. (II. 16.) Korm. határozata
az E-ING rendszer élesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges feladatok ellátásáról

A Kormány az ingatlan-nyilvántartáshoz, térképészethez, telekalakítási eljáráshoz kapcsolódó feladatok elektronikus ügyintézésre 
történő felkészítése érdekében
 1. egyetért a  földügyi igazgatás elektronizálásával, ezáltal azzal, hogy a  KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 azonosító számú, 

„E-ingatlan-nyilvántartás” című projekt végrehajtására tekintettel a földügyi igazgatáshoz tartozó hatósági eljárások, 
valamint a  földügyi adatbázisokból és nyilvántartásokból történő adatszolgáltatás teljes körű elektronizálása 
történjen meg;

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezésére – az  1.  pontban 
foglaltak végrehajtása érdekében gondoskodjon a 2023. évben
a) a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátásához legfeljebb 

321 170 810 forint forrás biztosításáról 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 XI. Miniszterelnökség fejezet, 
30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 60. Fővárosi és megyei kormányhivatalok 
működésével kapcsolatos egyéb feladatok jogcímcsoport javára,

b) a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátásához legfeljebb 
2 120 251 139 forint forrás biztosításáról a Kvtv. 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletével eltérően 
megállapított XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 
60. Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok jogcímcsoport javára,

c) a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatellátásához 
szükséges 1 120 011 103 forint többletforrás biztosításáról a  Kvtv. 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 
1.  mellékletével eltérően megállapított XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 28. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 
jogcímcsoport javára;
Felelős: pénzügyminiszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az a) és c) alpont tekintetében azonnal 

a b) alpont tekintetében a felmerülés ütemében
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 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 1.  pont szerinti feladatellátásához szükséges informatikai szolgáltatás és infrastruktúra 
éves díjaként a  2024. évre 801 211 580 forint, a  2025. évre 854 428 338 forint, a  2026. évtől kezdődően beépülő 
jelleggel 864 689 086 forint többletforrás biztosításáról a  központi költségvetés Kormányzati infokommunikációs 
szolgáltatásokat finanszírozó előirányzata javára.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2024. évtől az adott évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1033/2023. (II. 16.) Korm. határozata
a Nemzet Sportolóinak javaslata alapján a Nemzet Sportolója cím adományozásáról

A Kormány a  sportról szóló 2004. évi I. törvény 62.  § (1)  bekezdése alapján – megismerve és tudomásul véve 
a  Nemzet Sportolóinak javaslatát – Vaskuti István kenus részére a  Nemzet Sportolója címet és az  azzal járó 
életjáradékot adományozza.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1034/2023. (II. 16.) Korm. határozata
a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében az MFB Növekedési Garanciaprogram meghirdetéséről szóló 
1085/2021. (III. 1.) Korm. határozat módosításáról

A Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében az  MFB Növekedési Garanciaprogram meghirdetéséről szóló 
1085/2021. (III. 1.) Korm. határozat 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1034/2023. (II. 16.) Korm. határozathoz
„4. melléklet az 1085/2021. (III. 1.) Korm. határozathoz

MFB Gyármentő Likviditási Garanciaprogram

Sorszám A B

1. A kötelezett személye

mindazon vállalkozás, amelynek az utolsó összevont 
(konszolidált) beszámolója, ennek hiányában éves 
beszámolója vagy egyszerűsített éves beszámolója 
szerinti foglalkoztatotti létszáma legalább 50 fő,  
nettó árbevétele pedig legalább 10 000 000 euró vagy 
annak megfelelő forint

2.
Az MFB Zrt. kezesség- vagy 
garanciavállalásának mértéke 

a hitelintézet által nyújtott hitel vagy pénzkölcsön 
tőkeösszegének, illetve a hitelintézet által vállalt 
garancia vagy kezesség összegének legfeljebb 80%-a

3.
Az állami kezességvállalással támogatott 
hitelcél

szállítói költségeket finanszírozó forgóeszközhitel, 
működésfinanszírozás, befektetett eszköz finanszírozás, 
projekthitel, folyószámlahitel vagy az ilyen típusú 
hitelek kiváltására nyújtott hitel, illetve az ezek 
visszafizetésének biztosítékaként hitelintézet által vállalt 
kezesség vagy garancia

4.
A hitel vagy hitelintézet által vállalt garancia 
vagy kezesség futamideje

legfeljebb 20 év 

5. Keretösszeg 100 000 000 000 forint 

6. Hitelösszeg legfeljebb 20 000 000 000 forint

7. A vállalható állami kezesség összege/mértéke
az MFB Zrt. által vállalt kezesség vagy garancia 
összegének 90%-a 

8. Az állami kezességvállalás időtartama 
a kezesség- vagy garanciavállalással érintett hitelintézeti 
kötelezettségvállalás végső lejárata + 180 nap

”
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A Kormány 1035/2023. (II. 16.) Korm. határozata
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program módosításáról, valamint a Közigazgatás- és 
Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló  
1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány
a) egyetért a  Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) a  KÖFOP 

Monitoring Bizottság által jóváhagyott szövegének módosításával a részére benyújtott tervezet szerint,
b) felhívja a  Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert, hogy gondoskodjon a  KÖFOP a)  alpont szerinti 

módosításának az Európai Bizottsághoz történő hivatalos benyújtásáról.
Felelős:  Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
Határidő:  azonnal

 2. A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés f )  pontjában meghatározott 
jogkörében eljárva egyetért
a) a  KÖFOP-3.2.1-16-2016-00001 azonosító számú, „Az Audit hatóság által végzett ellenőrzések színvonalának 

fenntartása” című projekt támogatásának növelésével, az 5. pont b) alpont bb) pontja szerint,
b) a KÖFOP-3.2.2-16-2016-00001 azonosító számú, „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, 

színvonalának megőrzése az  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program végrehajtásánál” című projekt 
támogatásának növelésével, az 5. pont b) alpont bc) pontja szerint,

c) a KÖFOP-3.2.3-16-2016-00001 azonosító számú, „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, 
színvonalának megőrzése a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program, valamint az  Integrált 
Közlekedésfejlesztési Operatív Program végrehajtásánál” című projekt támogatásának növelésével, az 5. pont 
b) alpont bd) pontja szerint,

d) a  KÖFOP-3.2.4-15-2016-00001 azonosító számú, „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek 
biztosítása, színvonalának megőrzése a  Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, a  Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program, valamint a  Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 
végrehajtásánál, továbbá az igazoló hatósági feladatok ellátásánál” című projekt támogatásának növelésével, 
az 5. pont b) alpont be) pontja szerint,

e) a KÖFOP-3.2.5-16-2016-00001 azonosító számú, „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, 
színvonalának megőrzése a  Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program végrehajtásánál” 
című projekt támogatásának növelésével, az 5. pont b) alpont bf ) pontja szerint,

f ) a KÖFOP-3.2.6-16-2016-00001 azonosító számú, „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, 
színvonalának megőrzése a  központi koordinációs feladatok ellátásánál” című projekt támogatásának 
növelésével, az 5. pont b) alpont bg) pontja szerint.

 3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 4. A Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) 

Korm. határozat [a továbbiakban: 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat] 1/A. pontja a következő h) alponttal egészül ki:
[A Kormány az  európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján úgy határoz, hogy]
„h) a  Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program módosításáról, valamint a  Közigazgatás- és 
Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) 
Korm. határozat módosításáról szóló 1035/2023. (II. 16.) Korm. határozattal módosított, 2.  mellékletben foglalt 
táblázat 50–55. sora szerinti kiemelt projekt”
[szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és 
annak végrehajtása során a Kormányrendelet 3–6. §-ában foglalt eljárási szabályok ne kerüljenek alkalmazásra.]
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 5. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat
a) 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat

aa) C:2 mezőjében a „8,074” szövegrész helyébe a „8,070” szöveg,
ab) C:3 mezőjében a „10,635” szövegrész helyébe a „11,779” szöveg,
ac) C:4 mezőjében a „2,623” szövegrész helyébe a „11,178” szöveg,
ad) C:5 mezőjében a „2,023” szövegrész helyébe a „8,607” szöveg,
ae) C:6 mezőjében a „9,054” szövegrész helyébe a „24,524” szöveg,
af ) C:7 mezőjében a „0,454” szövegrész helyébe az „1,336” szöveg,
ag) C:8 mezőjében a „2,489” szövegrész helyébe a „7,027” szöveg,
ah) C:12 mezőjében a „2,080” szövegrész helyébe a „2,045” szöveg,
ai) C:13 mezőjében a „2,605” szövegrész helyébe a „2,619” szöveg,
aj) C:14 mezőjében a „10,068” szövegrész helyébe a „10,066” szöveg,
ak) C:15 mezőjében a „11,272” szövegrész helyébe a „11,223” szöveg,

b) 2. mellékletében foglalt táblázat
ba) D:49 mezőjében a „8,074” szövegrész helyébe a „8,070” szöveg,
bb) D:50 mezőjében a „10,635” szövegrész helyébe a „11,779” szöveg,
bc) D:51 mezőjében a „2,623” szövegrész helyébe a „11,178” szöveg,
bd) D:52 mezőjében a „2,023” szövegrész helyébe a „8,607” szöveg,
be) D:53 mezőjében a „9,054” szövegrész helyébe a „24,524” szöveg,
bf ) D:54 mezőjében a „0,454” szövegrész helyébe az „1,336” szöveg,
bg) D:55 mezőjében a „2,489” szövegrész helyébe a „7,027” szöveg,
bh) D:59 mezőjében a „2,080” szövegrész helyébe a „2,045” szöveg,
bi) D:60 mezőjében a „2,418” szövegrész helyébe a „2,432” szöveg,
bj) D:62 mezőjében a „10,068” szövegrész helyébe a „10,066” szöveg,
bk) D:63 mezőjében a „10,781” szövegrész helyébe a „10,742” szöveg,
bl) D:64 mezőjében a „0,490662” szövegrész helyébe a „0,481” szöveg

lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 10/2023. (II. 16.) ME határozata
a Magyar–Belorusz Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság magyar társelnökének felmentéséről 
és kinevezéséről

 1. A kormányközi vegyes bizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.) 
Korm. határozat 3. pont a) alpontja szerinti jogkörömben eljárva, a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése 
alapján

dr. Sztáray Péter Andrást

a Magyar–Belorusz Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság

magyar társelnöki tisztségéből felmentem.

 2. Ezzel egyidejűleg

Szijjártó Pétert

a Magyar–Belorusz Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság

magyar társelnökévé nevezem ki.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 11/2023. (II. 16.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a kereskedelmi és beruházásösztönzési 
együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és a  Koreai Köztársaság Kormánya között a  kereskedelmi és 

beruházásösztönzési együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
 2. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások 

eredményeként előálló szövegtervezeteket kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratokat adja ki;
 5. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert és az  igazságügyi minisztert, hogy a  Megállapodás létrehozását 

követően a  Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét 
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 12/2023. (II. 16.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234.  § (1)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, 
az energiaügyi miniszter javaslatára

Horváth Viktort

– 2023. február 15-ei hatállyal –

az Energiaügyi Minisztérium helyettes államtitkárává

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 13/2023. (II. 16.) ME határozata
főiskolai rektor megbízásáról

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 37.  § (8)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva 
– a felsőoktatásért felelős miniszternek a fenntartó kezdeményezésére tett előterjesztésére –

Karsai Gábor Zsoltot az A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán

– a 2023. február 15-étől 2027. február 14-éig terjedő időtartamra –

a rektori teendők ellátásával ismételten megbízom.

  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.
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