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III. Kormányrendeletek

A Kormány 46/2023. (II. 21.) Korm. rendelete
a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, 
valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 
41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93.  § (1)  bekezdés j)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint 
a  válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) 
Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ez a rendelet 2023. szeptember 7-én hatályát veszti.”

2. §  Ez a rendelet 2023. március 6-án lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 47/2023. (II. 21.) Korm. rendelete
egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

A Kormány 
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88.  § (1)  bekezdés 22.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. § (2) bekezdése a következő 8a. ponttal egészül ki:
(Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a miniszter jár el:)
„8a. az  (EU) 2021/392 bizottsági végrehajtási rendelet 3. és 10.  cikkében meghatározott, összesített és 
részletes nyomonkövetési adatokkal összefüggő – a  11.  cikk szerinti személyes adatok védelmével kapcsolatos 
kötelezettségeknek megfelelően végrehajtott – feladatok ellátása körében
a) az  (EU) 2021/392 bizottsági végrehajtási rendelet 10.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott valós vezetési 
feltételek melletti – vizsgáló állomások által közölt – adatok gyűjtése,
b) az összesített és részletes nyomonkövetési adatok karbantartása, gyűjtése, ellenőrzése, hitelesítése, valamint
c) az  (EU) 2021/392 bizottsági végrehajtási rendelet 3.  cikk (3)  bekezdésében és 10.  cikk (2)  bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően az  adatok Bizottságnak és az  Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek (EEA) történő 
bejelentése;”
(során.)
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2. §  Az R1. 26. § (2) bekezdés v) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„v) – a  15.  cikk (2)  bekezdése kivételével – a  személygépkocsik és a  könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-
kibocsátásával kapcsolatos adatok (EU) 2019/631 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyomon 
követéséről és bejelentéséről, valamint az  1014/2010/EU, a  293/2012/EU, az  (EU) 2017/1152 és az  (EU) 2017/1153 
bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. március 4-i (EU) 2021/392 bizottsági 
végrehajtási rendelet,”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

3. §  Hatályát veszti az R1. 26. § (2) bekezdés j) pontja.

2. A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 413/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 413/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 19.  § 
(1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet – a Vtv.-vel együtt –)
„a) a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/797 európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint helyesbítésének,”
(való megfelelést szolgálja.)

5. §  Az R2. 2. melléklet 2. pont
a) 2.2.  alpontjában a  „villamos fogyasztásmérő” szövegrész helyébe a  „villamosenergia-fogyasztást mérő és 

a villamosenergia-fogyasztás ellenértékét megállapító” szöveg,
b) 2.7.  alpontjában a  „villamos fogyasztásmérő és töltőberendezés” szövegrész helyébe a  „villamosenergia-

fogyasztást mérő és a villamosenergia-fogyasztás ellenértékét megállapító berendezés” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezések

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

7. § (1) Az  5.  § a  vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/797 
európai parlamenti és tanácsi irányelv helyesbítésének való megfelelést szolgálja.

 (2) Ez  a  rendelet – a  15.  cikk (2)  bekezdése kivételével – a  személygépkocsik és a  könnyű haszongépjárművek 
szén-dioxid-kibocsátásával kapcsolatos adatok (EU) 2019/631 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 
nyomon követéséről és bejelentéséről, valamint az  1014/2010/EU, a  293/2012/EU, az  (EU) 2017/1152 és  
az (EU) 2017/1153 bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. március 4-i (EU) 2021/392 
bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 48/2023. (II. 21.) Korm. rendelete
az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló  
268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78.  § (1) és (4)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 
268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ebr.) 24/C. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  tag a  (2)  bekezdésben hivatkozott számla, egyszerűsített számla vagy bizonylat egyszerű elektronikus 
másolatának megküldésével is igazolhatja a pénztárnak az egészségpénztári szolgáltató által nyújtott szolgáltatás 
igénybevételét.”

2. §  Az Ebr. 24/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24/E.  § (1) Az  egészség- és önsegélyező pénztárak önállóan vagy más szervezetekkel közösen pénztári kártyát 
bocsáthatnak ki. A  pénztári kártya kibocsátásáról és a  kártyás elszámolórendszer alkalmazásáról – beleértve 
a társkártyára vonatkozó rendelkezéseket is – a pénztár alapszabályában kell rendelkezni. Az alapszabály a pénztári 
kártya igénylését a tag számára kötelezővé teheti.
(2) A  pénztári kártya igénylésének, használatának szabályait az  igazgatótanács által elfogadott szabályzatban 
(a  továbbiakban: kártyaszabályzat) kell rögzíteni. A  pénztár folyamatosan gondoskodik a  kártyaszabályzat tagok 
általi elérhetőségéről, internetes honlappal rendelkező pénztár a  kártyaszabályzatot honlapján is közzéteszi. 
A  pénztár a  pénztári kártya átadásával egyidejűleg tájékoztatja a  tagot arról, hogy a  kártyaszabályzatot hol 
tekintheti meg. A kártyaszabályzatot a tag kérésére, illetve internetes honlappal nem rendelkező pénztár esetében 
díjmentesen, nyomtatott formában is ki kell adni.
(3) A kártyaszabályzatnak tartalmaznia kell
a) a pénztári kártya igénylésének rendjét;
b) a pénztári kártya használatára vonatkozó szabályokat;
c) a  pénztári kártya használatával összefüggő felelősségre vonatkozó rendelkezéseket, ideértve a  pénztári kártya 
letiltásának szabályait;
d) a pénztári kártya által elvégezhető műveletek szabályait, a pénztári kártyán tárolt adatok megjelölését;
e) a pénztári kártya fizikai és technikai leírását, azonosítására alkalmas megjelölések felsorolását;
f ) a pénztári kártya kibocsátásával és használatával kapcsolatban felmerülő, a tagot közvetlenül terhelő költségeket;
g) az  arra vonatkozó előírást, hogy a  kártyabirtokos számára lehetőséget kell biztosítani a  pénztári kártyával 
összefüggésben kezelt személyes adatainak megismerésére, azokhoz történő hozzáférésre;
h) a g) pontban meghatározott hozzáférési lehetőség eljárási szabályait.”

3. §  Az Ebr. 24/H. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  pénztár alapszabálya rendelkezhet úgy, hogy a  pénztári kártya igénylésével a  tag hozzájárul ahhoz, hogy 
a  pénztári kártya elfogadója az  általa kiállított, a  24/C.  § (2)  bekezdésében foglaltaknak megfelelő számlát 
közvetlenül, az  adatvédelmi jogszabályok figyelembevételével a  pénztár részére küldje meg kiegyenlítés végett. 
Ebben az  esetben, amennyiben elektronikus számlát alkalmaznak, az  Eszr. szerinti szerződést a  pénztártag 
javára a  pénztár köti meg, és az  összesítőt a  pénztár részére kell megküldeni. A  pénztári kártya igénylésekor erre 
a tag figyelmét írásban fel kell hívni. A számla pénztárhoz való közvetlen továbbítása esetén biztosítani kell, hogy 
a pénztári kártya elfogadója a számlával azonos adattartalmú dokumentumot bocsásson a tag rendelkezésére.”

4. §  Az Ebr. 24/G. § a) pontjában a „kártya” szövegrész helyébe a „pénztári kártya” szöveg lép.

5. §  Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 6/2023. (II. 21.) BM rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt egyes büntetés-végrehajtási szabályok eltérő alkalmazásáról

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes büntetés-végrehajtást érintő rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 3/2023. (I. 12.) 
Korm.  rendelet 15.  §-ában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) 
Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. §  E rendelet hatálya
a) a szabadságvesztés,
b) az elzárás,
c) a közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztés,
d) a pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés,
e) a letartóztatás,
f ) a rendbírság helyébe lépő elzárás és
g) a szabálysértési elzárás
végrehajtására terjed ki.

2. A reintegrációs őrizet és az otthonápolási őrizet

2. §  A  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 
2013.  évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 187/A.  § (1a)  bekezdés a)  pontja alkalmazásában a  reintegrációs 
őrizet időtartama legfeljebb a  szabadságvesztés időtartamának fele, ha az  elítéltet gondatlan bűncselekmény 
elkövetése miatt ítélték két évet meghaladó tartamú szabadságvesztésre.

3. § (1) Az  a  krónikus betegségben szenvedő elítélt, akiről a  büntetés-végrehajtási intézet (a továbbiakban: bv. intézet) 
orvosa (a továbbiakban: bv. orvos) – szükség esetén szakorvos bevonásával – megállapította, hogy az  alapvető 
szükségleteinek kielégítésére nagyobbrészt vagy teljes mértékben önállóan képtelen, mindennapi életvitelében 
folyamatos segítségre, ápolásra szorul, és egészségi állapotában meghatározható időn belül érdemi javulás 
nem várható, otthonápolási őrizetbe helyezhető, ha van olyan személy, aki írásban tett nyilatkozatban vállalja 
a gondozását.

 (2) Az  otthonápolási őrizet elrendelésére irányuló kérelmet az  elítélt és a  védője a  végrehajtás során többször is 
benyújthat.

 (3) Ha megállapítható, hogy az elítélt krónikus betegségben szenved, továbbá az elítélt vagy a védője kérelme esetén 
a  bv. orvos az  elítélt vizsgálata és a  rendelkezésre álló egészségügyi dokumentáció alapján véleményt készít, és 
szakterületi javaslatával a bv. intézet parancsnokának küldi meg, aki intézkedik a Bv. tv. 187/B. § (1) bekezdésében 
foglaltak elvégzése iránt.

 (4) A szakterületi javaslat arra is kiterjed, hogy az elítélt egészségi állapota
a) lehetővé teszi-e az elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazását,
b) igényli-e az  olyan rendszeres egészségügyi ellátását, amely az  elektronikus távfelügyeleti eszköz levételét 

teszi szükségessé,
c) milyen jellegű vizsgálatokat, illetve gyógykezelést igényel, és milyen rendszerességgel kell ezeket elvégezni.

 (5) Az otthonápolási őrizetre a Bv. tv. 187/A–187/F. §-ának rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy
a) a Bv. tv. 187/A. § (1) bekezdése nem alkalmazható, de az otthonápolási őrizet elrendelése kizárt, ha az elítélt 

erőszakos többszörös visszaeső vagy életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték,
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b) a Bv. tv. 187/A. § (1a) bekezdése nem alkalmazható, azzal, hogy az otthonápolási őrizet megszűnik
ba) az elítélt feltételes szabadságra bocsátásának vagy
bb) – ha az elítélt feltételes szabadságra nem bocsátható – a szabadságvesztés kitöltésének

 napjával,
c) a Bv. tv. 187/C. § (1) bekezdés a) és d) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni,
d) a  Bv. tv. 187/C. (1)  bekezdés e)  pontja és a  Bv. tv. 187/E.  § (1)  bekezdés c)  pontjának első fordulata 

nem alkalmazható, ha a bv. orvos a szakterületi javaslatban úgy nyilatkozik, hogy az elítélt egészségi állapota 
nem teszi lehetővé az elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazását,

e) az  otthonápolási őrizet elrendeléséről, megszűnéséről, illetve a  feltételes szabadságra bocsátásról 
a  büntetés-végrehajtási bíró a  bv. intézet előterjesztésére a  Bv. tv. 61/A–61/D.  §-ának alkalmazásával iratok 
alapján is dönthet, azzal, hogy bírósági titkár nem járhat el, az egészségügyi feltételek fennállását vagy azok 
megszűnését a bv. orvos véleménye, illetve egyéb egészségügyi dokumentumok alapján állapítja meg,

f ) a  büntetés-végrehajtási bíró az  otthonápolási őrizet elrendelésekor az  elítélt egészségi állapotára 
figyelemmel az elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazásának mellőzéséről rendelkezhet,

g) az  otthonápolási őrizet végrehajtását az  erre kijelölt lakás – ideértve a  civil vagy egyházi fenntartású 
intézményt – elhelyezkedése szerint illetékes büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő ellenőrzi, aki jogosult 
bekérni a  krónikus betegségben szenvedő elítélt vonatkozásában az  otthonápolási őrizet ideje alatt 
keletkezett egészségügyi dokumentumokat, amelyeket az  ellenőrzést követően haladéktalanul átad 
a bv. orvosnak,

h) az  elítéltnek kellő időben jeleznie kell a  büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelőnek, ha olyan vizsgálatot, 
gyógykezelést vagy műtétet fognak rajta elvégezni, amely az elektronikus távfelügyeleti eszköz eltávolítását 
teheti szükségessé,

i) a  büntetés-végrehajtási szerv vezetője az  otthonápolási őrizet megszüntetéséről haladéktalanul 
előterjesztést tesz a büntetés-végrehajtási bírónál abban az esetben is, ha annak tartama alatt
ia) a  beszerzett egészségügyi dokumentumok alapján a  bv. orvos megállapítja, hogy az  elítélt 

egészségi állapotában olyan mértékű javulás következett be, amely alapján a  szabadságvesztés 
végrehajtása a bv. intézetben folytatható, vagy

ib) az  elítélt gondozását vállaló személy a  nyilatkozatát visszavonja, és nincs más olyan személy, aki 
a gondozást vállalja,

j) a Bv. tv. 187/E. § (1) bekezdés a) pontja nem alkalmazható, kivéve, ha az újabb szabadságvesztés életfogytig 
tart, vagy az újabb szabadságvesztést kiszabó ügydöntő határozat megállapította, hogy az elítélt erőszakos 
többszörös visszaeső, amely esetben a büntetés-végrehajtási szerv vezetője az i) pont szerint jár el,

k) – ha az  elítélttel szemben újabb szabadságvesztésről érkezik értesítőlap, és a  Bv. tv. 14.  §-a szerinti 
végrehajtási sorrend megtartása érdekében az  újabb szabadságvesztést kell foganatba venni – 
a  büntetés-végrehajtási szerv vezetője haladéktalanul előterjesztést tesz a  büntetés-végrehajtási bírónak 
az otthonápolási őrizetnek az újabb szabadságvesztés tekintetében történő elrendelésére és az e  tárgyban 
korábban meghozott határozat hatályon kívül helyezésére,

l) – ha a  büntetés-végrehajtási bíró az  otthonápolási őrizetben lévő elítélt feltételes szabadságra bocsátását 
engedélyezte, és az  elítélttel szemben újabb szabadságvesztés vár végrehajtásra – a  feltételes szabadság 
mindaddig nem kezdhető meg, amíg az elítélt az újabb szabadságvesztést tölti.

3. Az elítéltek és az egyéb jogcímen fogvatartottak birtokában tartható elektronikai eszközök 
tartásának korlátozása

4. § (1) A  bv. intézet parancsnoka elrendelheti, hogy az  általa meghatározott részlegen az  elítéltek és az  egyéb jogcímen 
fogvatartottak az  1.  mellékletben meghatározott fajtájú vagy teljesítményű elektronikai eszközt nem tarthatnak 
a birtokukban. Ez esetben az elektronikai eszközt letétbe kell helyezni.

 (2) Az  (1)  bekezdés esetén, ha ennek következtében a  zárkában vagy a  lakóhelyiségben forró víz nem állítható elő, 
az elítéltek és az egyéb jogcímen fogvatartottak részére napjában két alkalommal meleg ital készítéséhez forró vizet 
kell biztosítani.

 (3) Az  (1)  bekezdés esetén az  elítéltek és az  egyéb jogcímen fogvatartottak részére részlegenként biztosítani kell 
a hajszárítás lehetőségét.
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4. Záró rendelkezések

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

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 6/2023. (II. 21.) BM rendelethez

A 4. § (1) bekezdése szerinti, az elítéltek és az egyéb jogcímen fogvatartottak birtokában nem tartható 
elektronikai eszközök

 1.  vízforraló 500 W teljesítmény felett
 2.  hajszárító 750 W teljesítmény felett
 3.  hajsütővas
 4.  24” (61 cm) képátló méret feletti televíziókészülék
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1041/2023. (II. 21.) Korm. határozata
„Életmentő Emlékérem” adományozásáról

A Kormány az „Életmentő Emlékérem” adományozásáról szóló 243/2009. (X. 29.) Korm. rendelet alapján, életmentés 
közben tanúsított hősies magatartása elismeréseként – a  belügyminiszter mint helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter javaslatára –

Wiederman Máté Ferenc pátyi lakosnak

„Életmentő Emlékérmet” adományoz.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1042/2023. (II. 21.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének 
növeléséről

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

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

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

szerinti többlettámogatásnak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1–6. prioritása rendelkezésre 
álló kerete terhére történő finanszírozásával;

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

 3. egyetért azzal, hogy a  2.  mellékletben foglalt táblázat J oszlopában meghatározott, összesen legfeljebb 
36 684 210  forint összegű, európai uniós forrás terhére el nem számolható költség – az  Uniós fejlesztések 
fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 590/2022.  (XII.  28.) 
Korm.  rendelet [a  továbbiakban: 590/2022. (XII.  28.) Korm.  rendelet] 9.  § (1)  bekezdés f )  pontja alapján  – 
a  Magyarország központi költségvetés XIX.  Uniós fejlesztések fejezet Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program előirányzatának hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön finanszírozásra;

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

Felelős: területfejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1042/2023. (II. 21.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Megítélt 

támogatás 

(forint)

Hatályos 

támogatás 

(forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb 

(forint)

Megnövelt 

támogatás 

legfeljebb 

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
TOP-1.1.1-15- 

KO1-2020-00004

Ipari terület 
fejlesztése 

a gép-, fém- és 
feldolgozóipari kkv-k 

letelepedésének 
és fejlődésének 

segítésére Kisbéren

Kisbér Város 
Önkormányzata

602 981 956 695 410 637 105 311 010 800 721 647

A projekt közvetlen célja 8,1 hektár modern 
infrastruktúrával ellátott iparterület kialakítása 
a helyi és más településekről betelepülő kis- 
és középvállalkozások számára. A projektben 
megvalósítani tervezett tevékenység az ipari 
terület közművesítése (vízellátás, csapadékvíz- 
és szennyvízelvezetés, villamosenergia- és 
gázhálózat, távközlési közmű áthelyezése) és 
szilárd burkolatú feltáró-kiszolgáló út, illetve 
közvilágítás építése.

3.
TOP-1.3.1-16- 

ZA1-2021-00001
Közlekedésfejlesztés 

Zala megyében II.

Magyar Közút 
Nonprofit 

Zártkörűen 
Működő 

Részvénytársaság

798 750 000 798 750 000 754 307 726 1 553 057 726

A felújítással érintett szakaszok: 75164 jelű 
Lentihegyi bekötő út 0 + 200 kilométerszelvény 
és Hegyalja utca csatlakozásában körforgalmi 
csomópont, beavatkozási hossz:  
0,358 kilométer, érintett település: Lenti,  
7328 jelű Sümeg–Zalaegerszeg összekötő út  
11 + 894 – 12 + 106 kilométerszelvény és 
7331 jelű Karmacs–Jánosháza összekötő 
utak 20 + 447 – 20 + 842 kilométerszelvény 
csomópontjának forgalombiztonsági 
korszerűsítése, beavatkozási hossz:  
0,607 kilométer, érintett település: Türje, 
Szalapa, beavatkozási hossz összesen:  
0,965 kilométer.

4.
TOP-1.4.1-19- 

CS1-2020-00024

Mini bölcsőde 
kialakítása 

Öttömösön

Öttömös Községi 
Önkormányzat

99 999 940 99 999 940 42 766 892 142 766 832

A településen nem működött bölcsődei ellátás, 
amit jelen fejlesztés pótol. A megvalósítás 
során új mini bölcsőde kerül kialakításra  
7 fő férőhellyel.
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5.
TOP-1.4.1-19- 

GM1-2019-00025
Pannonhalmi 

bölcsőde fejlesztése

Pannonhalma 
Város 

Önkormányzata
360 000 000 360 000 000 192 962 450 552 962 450

A fejlesztés eredményeként Pannonhalmán 
bölcsődei közszolgáltatás válik elérhetővé. 
Az új építés során a bölcsőde három 
csoportszobával, összesen 36 férőhellyel kerül 
kialakításra. Az építés energiahatékonysági 
és akadálymentesítési szempontok 
figyelembevételével tervezett, valamint 
a bölcsődei épület építésén túl megvalósul 
a bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó 
eszközbeszerzés és a játszóudvar kialakítása, 
megújuló energiaforrások kialakítása mellett.

6.
TOP-2.1.3-16- 

GM1-2021-00019

Települési 
környezetvédelmi 

infrastruktúra-
fejlesztése Ravazdon

Ravazd Község 
Önkormányzata

45 000 000 45 000 000 21 834 037 66 834 037

A projekt közvetlen célja, hogy a belterületi 
csapadékvíz-elvezető rendszer képes legyen 
ellátni a nagy intenzitású, megnövekedett 
csapadékmennyiség megfelelő kezelését és 
elvezetését a fejlesztett szakaszok mentén, 
továbbá a megfelelő csapadékvíz-elvezető 
rendszer kialakítása és ezzel a veszélyeztetett 
területről a vízelvezetés megoldása és 
a csapadékvíz okozta károk megelőzése. 
Az építési szakasz 700 méter hosszú.

7.
TOP-2.1.3-16- 

KO1-2021-00033

Szákszend 
csapadékvíz-

elvezetésének 
fejlesztése

Szákszend Község 
Önkormányzata

50 000 000 50 000 000 55 320 768 105 320 768

A projekt célja, hogy a csapadékvíz-
elvezetési rendszer folytonossága biztosított 
legyen az érintett útszakaszon, amely 
vízkárok kialakulása nélkül képes elvezetni 
a befogadóba az egyszerre lehulló, nagy 
mennyiségű csapadékot is. Bel- és csapadék-
vízvédelmi létesítmények hossza: 2680 méter.

8.
TOP-3.2.1-16- 

ZA1-2018-00004

Községháza és 
óvoda energetikai 

korszerűsítése 
Dióskálon

Dióskál Község 
Önkormányzata

66 261 302 66 261 302 33 005 145 99 266 447

Jelen projekt célja Dióskál településen 
a községháza és az orvosi rendelő épületének 
energetikai felújítása. A pályázat keretében 
hőszigetelésre, nyílászárócserére,  napelemes 
rendszer telepítésére és fűtéskorszerűsítésre 
kerül sor. A projekt keretében vállalt 
üvegházhatásúgáz-csökkenés: 44,49 tonna/év.
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9.
TOP-3.2.1-16- 

ZA1-2018-00012

Zalaszentmárton 
önkormányzati 

épületeinek 
energetikai 

korszerűsítése

Zalaszentmárton 
Község 

Önkormányzata
22 186 500 25 021 050 7 503 812 32 524 862

A projekt célja Zalaszentmárton településen 
a kultúrház és az óvoda épületének energetikai 
célú fejlesztése. A pályázat keretében 
hőszigetelésre, nyílászárócserére, napelemes 
rendszer telepítésére és fűtéskorszerűsítésre 
kerül sor. A projekt keretében vállalt 
üvegházhatásúgáz-csökkenés: 14,93 tonna/év.

10.
TOP-4.2.1-16- 

HE1-2017-00005

Szociális 
alapszolgáltatások 

fejlesztése Zaránkon

Zaránk Községi 
Önkormányzat

57 204 610 57 204 610 84 755 990 141 960 600

Kedvezményezett új épület megépítésével 
koncentráltan kívánja megvalósítani a házi 
segítségnyújtás, a szociális étkeztetés és 
a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 
működtetését. A beruházás során 
a pályázati kiírásnak megfelelően komplex 
akadálymentesítés valósul meg. A fejlesztéssel 
érintett szociális alapellátások nyújtásához 
szükséges eszközök beszerzésére is sor kerül 
a projekt végrehajtása során.

11.
TOP-6.3.2-15- 

DE1-2016-00002

Debrecen 
Belvárosának 

innovatív 
rekonstrukciója

Debrecen Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata
1 775 000 000 4 133 179 479 870 954 098 5 004 133 577

A projekt keretében a jelenleg is használatban 
lévő parkolók zöldterület-fejlesztéssel 
egybekötött felújítására és egy négyszintes 
parkolóépület kialakítására kerül sor. 
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12.
TOP-6.3.2-15- 

ZL1-2020-00004

A Gébárti-tó és 
környékének 

rekreációs, 
szabadidős 
használatát 

elősegítő 
infrastruktúra 

kialakítása II. ütem

Zalaegerszeg 
Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
278 927 751 278 927 751 171 097 594 450 025 345

A projekt keretében Zalaegerszeg, 
Gébárti-tó környezetének rekreációs, 
szabadidős használatát elősegítő fejlesztések 
valósulnak meg, amelynek keretében 
sor kerül a növényállomány rekonstrukciójára, 
megújítására, városi rekreációs zöldterület 
kialakítására, valamint gazdaságélénkítő 
beruházásként az önkormányzat tulajdonában 
lévő kereskedelmi/szolgáltató egység 
kialakítására és a működtetéséhez szükséges 
eszközbeszerzésre. Ezenkívül sor kerül 
a területen található, a zöld terület használatát 
zavaró építmények elbontására, valamint 
a környezetbe illő utcabútorok elhelyezésére. 
A projekt keretében kialakításra kerül 
továbbá 1 darab akadálymentes és további 
19 darab parkolóhely.

13.
TOP-6.6.1-16- 

MI1-2017-00004

Miskolc, Halom utcai 
orvosi rendelő 

infrastrukturális 
fejlesztése

Miskolc Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata
79 637 938 101 172 554 7 363 189 108 535 743

A projekt keretében a Halom utcai orvosi 
rendelő épületének infrastrukturális felújítása, 
energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése 
valósul meg.

14.
TOP-6.6.1-16- 

MI1-2017-00006

Miskolc, 
Kazinczy utcai 
orvosi rendelő 

infrastrukturális 
fejlesztése

Miskolc Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata
38 247 884 64 411 412 12 991 160 77 402 572

A projekt keretében a Kazinczy utcai orvosi 
rendelő épületének infrastrukturális felújítása, 
energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése 
valósul meg.
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2. melléklet az 1042/2023. (II. 21.) Korm. határozathoz

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

1.

Projekt azonosító 
száma

Projekt megnevezése
Kedvezményezett 

neve

Megítélt 
OP támogatás  

(forint)

Hatályos forrásszerkezet
Változás

(hatályoshoz viszonyítva)
Módosított forrásszerkezet

Projekt rövid bemutatása

2.

Az OP keretében 
finanszírozandó 

összeg  
(forint)

Az 590/2022. 
(XII. 28.) 

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

az OP hazai 
társfinanszírozás 

terhére 
finanszírozandó 

összeg  
(forint)

Önerő

Módosítás 
előtti 

összköltség  
(forint)

Az OP keretében 
finanszírozandó 

összeg  
(forint)

Az 590/2022. 
(XII. 28.) 

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

az OP hazai 
társfinanszírozás 

terhére 
finanszírozandó 

összeg  
(forint)

Önerő

Az OP keretében 
finanszírozandó 

összeg  
(forint)

Az 590/2022. 
(XII. 28.) 

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

az OP hazai 
társfinanszírozás 

terhére 
finanszírozandó 

összeg  
(forint)

Önerő

Módosítást 
követő 

összköltség 
legfeljebb  

(forint)

3.
TOP-1.4.1-
16-NG1- 

2017-00025

Óvoda fejlesztés és 
bölcsőde kialakítás 

Héhalom községben 

Héhalom Község 
Önkormányzata

92 000 000 92 000 000 0 0 92 000 000 215 629 039 20 650 040 0 307 629 039 20 650 040 0 328 279 079

A projekt célja Héhalom községben az óvodai nevelés infrastrukturális 
feltételeinek javítása az önkormányzat tulajdonában lévő jelenlegi 
óvoda épületének teljes felújításával és bővítésével, valamint új 
bölcsődei szolgáltatás indítása. A két óvodai csoportszoba és kiegészítő 
helyiségei, valamint az 1 csoportszobás mini bölcsőde a bővítményben 
kerül kialakításra.

4.
TOP-1.4.1-

19-KO1- 
2019-00013

Férőhelybővítés 
a Habos Kakaó Családi 

Bölcsődében a meglévő 
épület felújításával, 
korszerűsítésével, 
átalakításával és 

bővítésével

Aide Óvoda 
Nonprofit 
Korlátolt 

Felelősségű 
Társaság

95 702 644 95 702 644 0 0 95 702 644 0 16 034 170 0 95 702 644 16 034 170 0 111 736 814

A projekt közvetlen célja egy 5 fős új családi bölcsődei csoport 
indítása, valamint 1 fő munkavállaló alkalmazása. A családi bölcsődei 
funkciót ellátó épület felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése 
történik meg. Megtörténik az akadálymentesítés, vagyis kialakításra 
kerül a mozgáskorlátozottak számára az épület megközelítését 
lehetővé tévő lift és akadálymentes mosdó a szükséges kiegészítőkkel, 
az akadálymentes parkoló a szükséges felfestésekkel. A fejlesztés során 
kiemelt jelentőséget kap az energetikai korszerűsítés és a megújuló 
energia bevezetése. 
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
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A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
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