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III. Kormányrendeletek

A Kormány 54/2023. (II. 27.) Korm. rendelete
közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, 
valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004.  évi XXIX.  törvény 140/E.  § (1)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 3. alcím tekintetében a  közbeszerzésekről szóló 2015.  évi CXLIII.  törvény 198.  § (1)  bekezdés 1. és 2.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az 5. alcím tekintetében a  közbeszerzésekről szóló 2015.  évi CXLIII.  törvény 198.  § (1)  bekezdés 12.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a  közbeszerzésekről szóló 2015.  évi CXLIII.  törvény 198.  § (1)  bekezdés 3. és 8.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő 
kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő 
kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet] 3.  §-a 
a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  kormányhivatal egyszerre több, a  833/2014/EU tanácsi rendelet 5k.  cikk (2)  bekezdés a)–f )  pontja szerinti, 
ugyanazon célt szolgáló szerződés megkötését vagy már megkötött több szerződés teljesítésének folytatását 
hivatalból indult hatósági eljárás keretében általános engedély formájában engedélyezheti a  közbeszerzési 
jogszabályok szerinti ajánlatkérők vagy azok meghatározott csoportja számára.”

2. §  Az 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet
a) 13/A. § (1) bekezdésében az „A 3. § (4) bekezdése” szövegrész helyébe az „A 3. § (4) és (5) bekezdése” szöveg,
b) 13/A.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a „szerződés tárgyát, értékét,” szövegrész helyébe a „szerződés tárgyát, 

továbbá – amennyiben az a kérelem benyújtásakor ismert – a szerződés értékét, valamint” szöveg,
c) 19.  § f )  pontjában az  „az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó 

intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet” szövegrész helyébe 
az „az  (EU) 2022/1269 tanácsi rendelettel módosított, az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések 
miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet” szöveg

lép.

2. A tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 310/2015. (X. 28.) 
Korm. rendelet] 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  Kbt. 25.  § (5)  bekezdésében foglaltakon túl vélelmezni kell, hogy összeférhetetlen az  a  pályázó, aki 
a bírálóbizottság
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a) résztvevőjével megegyező gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban, illetve ugyanazon gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy
b) résztvevőjével egy éven belül közösen pályaművet nyújtott be.”

4. §  A 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 24. § (8) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés 
a következő e) ponttal egészül ki:
(A bírálóbizottság a tervpályázatból kizárja:)
„d) azt a pályaművet, amelynek szerzőivel szemben a 17. § (3) bekezdése értelmében kizáró ok áll fenn, valamint
e) azt a  pályaművet, amelynek szerzőivel szemben fennálló összeférhetetlenségből eredő versenytorzulást 
a pályamű kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni.”

5. §  Hatályát veszti a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet
a) 18. § (5) bekezdése,
b) 24. § (8) bekezdés c) pontjában a „valamint” szövegrész.

3. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint 
a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
módosítása

6. §  A közbeszerzési eljárásokban az  alkalmasság és a  kizáró okok igazolásának, valamint a  közbeszerzési műszaki 
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet] 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az  érintett gazdasági szereplő a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés a), c)–e), h)–o)  pontja, a  Kbt. 62.  § (2)  bekezdése, 
valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdése alapján kizáró okot megalapozó körülmény hatálya alá esik – beleértve azokat 
az  eseteket, amikor a  törvényben meghatározott kötelességszegés vagy jogsértés az  ajánlatkérő mérlegelése 
alapján vezet kizáráshoz –, azonban olyan intézkedéseket hozott, amelyek a  Kbt. 64.  §-a alapján igazolják 
megbízhatóságát, és a gazdasági szereplő ezt
a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pontjában említett kizáró okok vonatkozásában az  Integritás Hatóság által vezetett, 
a  közbeszerzési eljárásból kizárt gazdasági szereplők nyilvántartásából való törléséről szóló döntésével vagy 
az  arról szóló döntésével, hogy az  öntisztázási intézkedésekre tekintettel a  gazdasági szereplőt nem veszi fel 
a nyilvántartásba,
b) egyéb kizáró okok vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Kbt. 188. § (4) bekezdése 
szerinti végleges vagy közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatával
igazolni tudja, köteles mind a  kizáró ok fennállását, mind az  Integritás Hatóság a)  pont szerinti döntésének vagy 
a  Hatóság, illetve a  bíróság jogerős határozatának rendelkezésre állását feltüntetni a  formanyomtatványon. 
A  formanyomtatványhoz az  Integritás Hatóság a)  pont szerinti döntését vagy közigazgatási per esetén a  bíróság 
jogerős határozatát, a Hatóság Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti végleges vagy közigazgatási per esetén a bíróság 
Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatát is csatolni kell.”

7. §  A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott 
közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat 
köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:)
„a) a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés a)  pontja tekintetében – amelyet kizárólag természetes személy gazdasági szereplő 
köteles igazolni –, valamint a  Kbt. 62.  § (2)  bekezdésében említett személyek esetén közjegyző vagy gazdasági, 
illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot, továbbá az  ajánlatkérő a  kizáró ok hiányát az  Integritás 
Hatóság által vezetett, a közbeszerzési eljárásból kizárt gazdasági szereplők nyilvántartása alapján is ellenőrzi;”

8. § (1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott 
közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat 
köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:)
„d) a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés e)  pontja tekintetében – amelyet kizárólag természetes személy gazdasági szereplő 
köteles igazolni – közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot;”
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 (2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott 
közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat 
köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:)
„e) a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés f )  pontja tekintetében a  kizáró ok hiányát a  céginformációs szolgálattól ingyenesen, 
elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; ha a nem természetes személy gazdasági 
szereplő nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot;”

9. §  A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
a) 8. § i) pont ib) alpontjában a „nevének és lakóhelyének” szövegrész helyébe a „személyazonosító adatainak, 

adóazonosító adatainak, külső nyilvántartás szerinti személy-, illetve adóazonosító adatainak, valamint 
érdekeltségének a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti jellege és mértéke” 
szöveg,

b) 10. § g) pont gb) alpontjában a „nevének és lakóhelyének” szövegrész helyébe a „személyazonosító adatainak, 
adóazonosító adatainak, külső nyilvántartás szerinti személy-, illetve adóazonosító adatainak, valamint 
érdekeltségének a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti jellege és mértéke” 
szöveg,

c) 22. § (1) bekezdés a) pontjában az „a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti szervezet” szövegrész 
helyébe az „a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c), valamint e) és f ) pontja szerinti szervezet” szöveg

lép.

4. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
módosítása

10. §  Hatályát veszti az  építési beruházások, valamint az  építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 18. §-a.

5. A minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó 
feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által 
érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

11. §  A minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és 
eljárásról, valamint az  ilyen beszerzések megvalósításakor az  ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről 
szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet] 2.  § (3)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  mentesítési kérelemhez minden esetben csatolni kell az  illetékes nemzetbiztonsági szolgálat – különösen 
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, Alkotmányvédelmi Hivatal, Információs 
Hivatal – szakmai állásfoglalását arra vonatkozóan, hogy
a) a beszerzés milyen okból minősül minősített beszerzésnek,
b) a  beszerzés során milyen minősített adatokat lenne szükséges a  gazdasági szereplők rendelkezésre bocsátani, 
és milyen okból,
c) a beszerzés mely körülményeivel kapcsolatban állnak fenn biztonsági kockázatok, és melyek ezek,
d) a beszerzés milyen különleges biztonsági intézkedést igényel, és milyen okból,
e) fennállnak-e az  országnak olyan alapvető biztonsági érdekei, illetve az  állam biztonságához fűződő alapvető 
érdekek vagy az  információk megőrzéséhez fűződő érdekek, amelyek a  beszerzéssel összefüggő információk 
megőrzését indokolttá teszik,
f ) az  ajánlatkérő által alkalmazni kívánt intézkedésekre tekintettel a  közbeszerzési eljárás alóli mentesülés 
szükséges-e a beszerzéssel érintett alapvető biztonsági érdek védelméhez, és
g) a (2) bekezdés szerinti javaslat és az ajánlatkérő által adott részletes indokolás megalapozott-e.”

12. §  A 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  miniszter a  mentesítési kérelmet megvizsgálja, és ha az  hiányos vagy nem egyértelmű,  további kiegészítő 
információkat kérhet. Ha a  beszerzés tárgya vagy az  adott mentesítési kérelemben meghatározott szerződés más 
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minisztert is érint, a  miniszter a  kérelemről tájékoztatja a  többi érintett minisztert. A  miniszter – a  többi érintett 
miniszterrel együttműködve – a mentesítési kérelemben foglaltakat megvizsgálja abból a szempontból, hogy
a) a szerződés tárgya összefügg-e közvetlenül az ország alapvető biztonsági érdekeivel,
b) az  ajánlatkérő által alkalmazni kívánt intézkedésekre tekintettel a  közbeszerzési eljárás alóli mentesülés 
szükséges-e a beszerzéssel érintett alapvető biztonsági érdek védelméhez,
c) a közbeszerzési eljárás lefolytatása alóli mentesítés nem befolyásolja-e indokolatlanul és aránytalanul hátrányosan 
a gazdasági szereplők közötti versenyt,
d) a  beszerzéssel érintett alapvető biztonsági érdek védelme egyéb, a  közbeszerzési eljárás alóli mentesüléshez 
képest kisebb beavatkozással járó intézkedéssel biztosítható-e, és
e) az a)–d) pontban foglaltak vizsgálata alapján helye van-e a közbeszerzési eljárás lefolytatása alóli mentesítésnek.”

13. §  A 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében az „alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő” 
szövegrész helyébe az „alapvető biztonsági érdeket érintő” szöveg lép.

6. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 
módosítása

14. §  Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet] 6. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) Az  ajánlatkérő szervezet az  EKR-ben vezetett ajánlatkérői nyilvántartásban megjelöli, hogy a  Kormány 
irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek, az  állam 100%-os tulajdonában lévő gazdasági 
társaságnak vagy ezen gazdasági társaság 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságnak minősül-e. 
A megjelölés felvezetéséhez a Közbeszerzési Hatóság jóváhagyása nem szükséges.”

15. §  A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  ajánlattételi vagy részvételi határidő abban az  esetben sem jár le, ha az  ajánlatkérő által meghatározott 
ajánlattételi vagy részvételi határidőt közvetlenül megelőző hatvan percben folyamatosan legalább 5 percig 
fennálló üzemzavar fordul elő, vagy ha az üzemzavar az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártakor áll fenn.”

16. §  A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 35. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Minden, a  Kbt. szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezet – a  Kbt. 5.  § (2)–(4)  bekezdése szerinti ajánlatkérő 
kivételével – e  rendeletnek a  közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 54/2023. (II.  27.) 
Korm.  rendelettel megállapított 6.  § (2b)  bekezdésében foglaltaknak az  e  rendelet hatálybalépését követő 
harminc napon belül eleget tesz.”

17. §  A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdés b) pontjában az „a Kbt. 43. § (2) bekezdés a)–d) pontja” szövegrész helyébe az „a Kbt. 43. § 

(2) bekezdés a)–e) pontja” szöveg,
b) 16. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdés szerinti esetben” szövegrész helyébe az „(1) és (1a) bekezdés szerinti 

esetekben” szöveg,
c) 16.  § (2a)  bekezdésében az  „Az (1)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben a  határidőt” szövegrész helyébe 

az „A határidőt” szöveg,
d) 16.  § (4)  bekezdésében az  „az ajánlattételi és részvételi határidőt az  (1)  bekezdésben foglaltak szerint 

nem érinti” szövegrész helyébe az „az ajánlattételi és részvételi határidőt nem érinti” szöveg
lép.

18. §  Hatályát veszti a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése.
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7. Az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló  
63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

19. §  Az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló 63/2022. (II. 28.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet] 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  Kbt. 29.  §-a szerinti közös közbeszerzési eljárás esetén a  közbeszerzési eljárásokat az  ajánlatkérő(k) által 
a  közbeszerzési eljárás lefolytatásával meghatalmazott ajánlatkérő vonatkozásában kell figyelembe venni 
az egyajánlatos közbeszerzések arányának és a lefolytatott közbeszerzések darabszámának kiszámítása során.”

20. § (1) A 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  EKR adatait alapul véve, az  intézkedési terv közzétételére kötelezett ajánlatkérők listáját – megjelölve 
az  egyajánlatos közbeszerzések arányát és a  lefolytatott közbeszerzések darabszámát – a  miniszter legkésőbb 
az adott év január 31. napjáig az EKR honlapján közzéteszi.”

 (2) A 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  miniszter a  (4)  bekezdés szerinti ajánlatkérők listájának közzétételéről haladéktalanul tájékoztatja 
a Közbeszerzési Hatóságot.”

21. §  A 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 10. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  miniszter az  5.  § (4)  bekezdése szerinti adatokat az  érintett ajánlatkérők 2023. január 31. napjáig történt 
értesítésével megegyező tartalommal első alkalommal az  5.  § (4)  bekezdését megállapító, közbeszerzési tárgyú 
kormányrendeletek módosításáról szóló 54/2023. (II. 27.) Korm. rendelet hatálybalépését követő napon teszi közzé.”

22. §  A 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet
a) 2. § (4) bekezdésében az „a miniszter 5. § (4) bekezdése szerinti értesítésében szereplő” szövegrész helyébe 

az „a miniszter 5. § (4) bekezdése szerint közzétett” szöveg,
b) 5.  § (1)  bekezdésében a  „tárgyév március 31-ig a  honlapján nyilvánosan közzéteszi” szövegrész helyébe 

a „tárgyév március 31-ig az EKR-ben nyilvánosan közzéteszi” szöveg
lép.

23. §  Hatályát veszti a 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés d) és e) pontja.

8. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A  6–8.  § az  európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022.  évi XXVII.  törvény 

IV.  Fejezete szerinti nyilvántartásban szereplő adatok teljes körű rendelkezésre állását igazoló kormányhatározat 
Magyar Közlönyben történő közzétételét követő napon lép hatályba.

 (3) A  6–8.  § hatálybalépésének naptári napját az  igazságügyi miniszter annak ismertté válását követően a  Magyar 
Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

25. § (1) E  rendelet 1. és 2.  §-a az  (EU)  2022/1269 tanácsi rendelettel módosított, az  ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz 
intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k.  cikk 
(2) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 (2) E rendelet
a) 3–5. §-a

aa) a  közbeszerzésről és a  2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 
2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

ab) a  vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők 
beszerzéseiről és a  2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i  
2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) 6–18. §-a
ba) a  koncessziós szerződésekről szóló, 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelvnek,
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bb) a  közbeszerzésről és a  2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 
2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

bc) a  vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők 
beszerzéseiről és a  2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i  
2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 55/2023. (II. 27.) Korm. rendelete
a hulladékgazdálkodási hatóság által vezetett koncesszori alvállalkozói nyilvántartás tartalmával és 
vezetésével kapcsolatos részletes szabályokról

A Kormány a  hulladékról szóló 2012.  évi CLXXXV.  törvény 88.  § (1)  bekezdés 45.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  E rendelet alkalmazásában
1. archív állomány: a  koncesszori alvállalkozói nyilvántartás azon része, amely a  koncesszori alvállalkozói 

szerződés megszűnése vagy megszüntetése miatt archivált koncesszori alvállalkozói adatokat tartalmazza;
2. szerződés: a  hulladékról szóló törvény szerinti engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján 

hulladékgazdálkodási résztevékenységet végző gazdasági társaságnak a  koncesszorral, illetve koncessziós 
társasággal közvetlenül vagy egy vagy több másik koncesszori alvállalkozón keresztül, közvetetten az állami 
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásában történő közreműködés tárgyában kötött szerződése.

2. § (1) Az  országos hulladékgazdálkodási hatóság (a  továbbiakban: hatóság) az  1.  mellékletben foglalt adattartalommal 
koncesszori alvállalkozói nyilvántartásba (a  továbbiakban: nyilvántartás) veszi a  hatályos szerződéssel rendelkező, 
állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásában részt vevő koncesszori alvállalkozókat (a  továbbiakban: 
alvállalkozó). A nyilvántartás – azon adat kivételével, amelyet jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek 
minősít – közhiteles hatósági nyilvántartás.

 (2) A nyilvántartást – az 1. melléklet 2. pont h) és i) alpontja szerinti adatok, valamint az archív állomány kivételével – 
a hatóság a honlapján mindenki számára nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.

 (3) A  nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az  adattartalma visszakereshető legyen az  archív állományba kerüléstől 
számított 5 évig.

3. § (1) Az  alvállalkozó az  állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásában történő közreműködésre irányuló 
tevékenységének megkezdését megelőzően a  szerződés megkötését követően haladéktalanul, de legkésőbb 
8 napon belül kérelmezi a hatóságnál a nyilvántartásba vételét.

 (2) Az  alvállalkozó a  nyilvántartásba vétel iránti kérelmét az  1.  melléklet szerinti adatok megadásával, valamint 
a  szerződés másolatának egyidejű csatolásával terjeszti elő. A  hatóság a  honlapján az  1.  melléklet szerinti adatok 
strukturált megadásának elősegítése érdekében formanyomtatványt tesz közzé. A  nyilvántartásba vételt 
a formanyomtatvány igénybevételével lehet kezdeményezni.

 (3) Az alvállalkozó a hatóság részére bejelenti
a) a nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változásokat és
b) a szerződés módosítását, megszűnését, megszüntetését.

 (4) Az alvállalkozó a (3) bekezdés szerinti bejelentést a hatóság részére a változás bekövetkezését követően legkésőbb 
15 napon belül, a változás tényét igazoló dokumentum egyidejű csatolásával teljesíti. A szerződés módosításának, 
megszűnésének, megszüntetésének bejelentésére a  (2) bekezdésben foglalt szabályokat az e bekezdésben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni.
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4. § (1) A nyilvántartásba vételi eljárás az alvállalkozó hatósághoz benyújtott kérelmére indul.
 (2) A nyilvántartásba vételi eljárás ügyintézési határideje 15 nap.
 (3) Ha a  hatóság a  (2)  bekezdésben meghatározott határidőn belül az  alvállalkozót nem veszi nyilvántartásba, 

a 16. napon az alvállalkozót az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (2) bekezdés 
c) pontja alapján a kérelmezett jog gyakorlása megilleti.

 (4) A  hatóság az  alvállalkozó nyilvántartásba vételekor nyilvántartási számot ad ki, amely a  nyilvántartásba történő 
bejegyzés sorrendjének megfelelően egy folyamatosan kiadott sorszám.

 (5) Az  alvállalkozói adatokban bekövetkezett változásokat a  hatóság az  adott alvállalkozóhoz tartozó nyilvántartási 
számon belül új alszám létrehozásával rögzíti a nyilvántartásban.

5. § (1) A  szerződés megszűnése, megszüntetése esetén a  hatóság az  alvállalkozó bejelentését követő 15  napon belül 
az alvállalkozó adatait a nyilvántartás archív állományába helyezi át.

 (2) A  nyilvántartás archív állományában lévő adatokat az  archív állományba kerüléstől számított 5.  év elteltével 
a hatóság törli a nyilvántartásból.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
 (2) A 8. § 2024. január 1-jén lép hatályba.

7. §  Az e  rendelet hatálybalépésekor hatályos szerződések esetében az  alvállalkozó a  nyilvántartásba vételi kérelmét 
2023. március 15-ig terjeszti elő.

8. §  A 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  alvállalkozó a  nyilvántartásba vétel iránti kérelmét az  1.  melléklet szerinti adatok megadásával, valamint 
a szerződés másolatának egyidejű csatolásával terjeszti elő a hatóság által rendszeresített elektronikus űrlapon.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 55/2023. (II. 27.) Korm. rendelethez

A koncesszori alvállalkozói nyilvántartás adattartalma

 1. A nyilvántartott alvállalkozóra vonatkozó adatok:
a) a gazdálkodó szervezet neve,
b) székhelye (irányítószám, település neve, közterület neve és jellege, házszám / helyrajzi szám feltüntetésével),
c) cégjegyzékszám,
d) Környezetvédelmi Ügyfél Jel (KÜJ),
e) nyilvántartási szám.

 2. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására vonatkozó adatok:
a) az alvállalkozói hulladékgazdálkodási résztevékenység megjelölése (közszolgáltatási, intézményi vagy 

mindkét tevékenység),
b) az alvállalkozói szerződés területi és időbeli hatálya,
c) az alvállalkozói tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba 

vételi szám, valamint az engedély érvényességének ideje,
d) az engedélyezett tevékenység végzésének helye vagy címe (helyrajzi szám meghatározásával),
e) az ellátásba bevont hulladékgazdálkodási létesítmények felsorolása, megnevezése, Környezetvédelmi Területi 

Jel (KTJ) száma,
f ) a telephelyen a  feladat ellátására irányuló tevékenység megnevezése a  Tevékenységek Egységes Ágazati 

Osztályozási Rendszere szerinti kóddal ellátva,
g) a konkrét alvállalkozói feladatok felsorolása külön tevékenységenként a  hulladékról szóló törvény szerinti 

fogalom megadásával, hulladéktípusonként besorolva,
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h) a szerződés megkötésének módja (közvetlenül a koncesszorral, illetve a koncessziós társasággal kötött vagy 
közvetetten, más koncesszori alvállalkozón keresztül kötött szerződés),

i) a közvetetten, más koncesszori alvállalkozón keresztül kötött szerződés esetén a  másik szerződő fél 
megnevezése, nyilvántartási száma.

A Kormány 56/2023. (II. 27.) Korm. rendelete
az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló  
474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  sportról szóló 2004.  évi I.  törvény 79.  § (1)  bekezdés b)  pont bn)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 44. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  sportösztöndíj tárgyévi keretösszegét, a  sportösztöndíjban részesíthető természetes személyek legnagyobb 
számát a  miniszter állapítja meg. A  kiemelt és a  szövetségi sportösztöndíj feltételeit, kategóriáit és azok díjazását 
a  miniszter szabályzat keretében határozza meg. A  szövetségi sportösztöndíj keretét a  miniszter a  sportági 
eredményesség figyelembevételével és az érintett sportköztestület javaslatára figyelemmel határozza meg.”

 (2) Az R. 44. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Egy személy versenyzőként vagy edzőként részesülhet költségvetési támogatásban.”

2. §  Az R. a következő 57. §-sal egészül ki:
„57.  § E  rendeletnek az  állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) 
Korm. rendelet módosításáról szóló 56/2023. (II. 27.) Korm. rendelettel megállapított 44. § (2) bekezdését, valamint 
44. § (11) bekezdését a Gerevich Aladár-sportösztöndíj 2023. évi megállapítása során is alkalmazni kell.”

3. §  Hatályát veszti az R. 44. § (9), (13), (14) és (20) bekezdése.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 57/2023. (II. 27.) Korm. rendelete
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 405/2021. (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. §  A bányászatról szóló 1993.  évi XLVIII.  törvény eltérő alkalmazásáról szóló 405/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet 1.  § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  építőipari nyers- és alapanyag üzemszerű kitermelését folytató bányavállalkozó a  kitermelés mennyiségét 
a  bányafelügyelet engedélyével csökkentheti. A  bányavállalkozó a  kitermelési mennyiség csökkentése iránti 
kérelmet legfeljebb az  1.  § (1)  bekezdése szerinti egyéves kitermelési határidő utolsó napját követő hónap 
20. napjáig nyújthatja be.”

2. §  Hatályát veszti a  bányászatról szóló 1993.  évi XLVIII.  törvény eltérő alkalmazásáról szóló 405/2021. (VII. 8.) 
Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése.

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

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

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 2/2023. (II. 27.) NMHH rendelete
a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok felmérésének részletes szabályairól szóló  
9/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet módosításáról

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (3)  bekezdés 30.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A  nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok felmérésének részletes szabályairól szóló 9/2020. (XII. 10.)  
NMHH rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § E rendelet alkalmazásában
1. adatszolgáltató: mobil, illetve helyhez kötött internet-hozzáférés szolgáltatás nyújtására alkalmas elektronikus 
hírközlő hálózaton az  időszakos adatszolgáltatás időpontját megelőző naptári évben internet-hozzáférés 
szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltató vagy ilyen hálózaton az  időszakos adatszolgáltatás 
benyújtásának naptári évében internet-hozzáférés szolgáltatás nyújtását tervező elektronikus hírközlési szolgáltató;
2. címhely: településre, utcára, házszámra kiterjedő címadattal vagy helyrajzi számmal meghatározott ingatlan, ahol 
legalább egy előfizetői hozzáférési pont létesítésére alkalmas épület vagy épületcsoport található;
3. elérhető címhely: olyan címhely, ahol a  helyhez kötött internet-hozzáférés szolgáltatás nyújtása az  erre irányuló 
igénybejelentéstől számított 30 napon belül megkezdhető;
4. ellátatlan terület: a  jegyzékben meghatározott olyan terület, ahol rendkívül nagy kapacitású vagy legalább  
100 Mbit/s letöltési sebességre alkalmas hálózat az  időszakos adatszolgáltatás időpontját megelőző naptári év 
utolsó napján nem elérhető, és ilyen hálózat várhatóan az  időszakos adatszolgáltatás benyújtásának évében  
sem válik elérhetővé;
5. jegyzék: az ellátatlan területeket tartalmazó lista és annak térképes megjelenítése;
6. kiépített címhely: olyan címhely, ahol az adott címhelyen lévő épület vagy épületcsoport rendelkezik legalább egy 
kiépített, helyhez kötött internet-hozzáférés szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő előfizetői hozzáférési ponttal;
7. legalább 100 Mbit/s letöltési sebességre alkalmas hálózat: olyan elektronikus hírközlő hálózat, ahol az  internet-
hozzáférés szolgáltatás tekintetében az előfizetők által elérhető maximális letöltési sebesség legalább 100 Mbit/s;
8. rendkívül nagy kapacitású hálózat: az  elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 
188. § 116. pontja szerinti hálózat;
9. szélessávú szolgáltatás nyújtására alkalmas hálózat: olyan elektronikus hírközlő hálózat, ahol az internet-hozzáférés 
szolgáltatás tekintetében az előfizetők által elérhető maximális letöltési sebesség legalább 2 Mbit/s.”

2. §  Az R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az adatszolgáltató a szélessávú szolgáltatás nyújtására alkalmas hálózatra vonatkozóan a (6) bekezdés szerinti 
elektronikus űrlapon szereplő bontásban az alábbi adatokat köteles benyújtani:
a) mobil rádiótelefon-hálózat esetén területi egységenként
aa) az alkalmazott technológiát,
ab) a hálózati lefedettséget,
ac) az átviteli sebességet és
ad) a rádióállomás bekötésének módját;
b) helyhez kötött elektronikus hírközlő hálózat esetén címhelyenként megjelölve
ba) a címhely lefedettségét: vezetékes hálózat esetén jelölve, hogy a címhely elérhető, illetve kiépített címhely-e,
bb) az átviteli közeget,
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bc) az alkalmazott technológiát,
bd) a címhely típusát az előfizetés jellegének megfelelően,
be) a címhelyen aktivált szolgáltatással rendelkező előfizetői hozzáférési pontok számát és
bf ) az átviteli sebességet.”

3. §  Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  adatszolgáltatóknak a  6.  § szerinti időszakos adatszolgáltatást első alkalommal 2023. szeptember 30-ig  
kell teljesíteni. A  meglévő elektronikus hírközlő hálózatra vonatkozó adatokat első alkalommal  
a  2023. június 30-án fennálló állapotnak megfelelően, a  tervezett elektronikus hírközlő hálózatra vonatkozó 
adatokat 2023. december 31. napjára tervezett állapot szerint kell benyújtani.”

4. §  Az R. 6. §
a) (3)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „foglaltakon túl köteles” szövegrész helyébe a  „foglaltakon túl 

a (6) bekezdés szerinti elektronikus űrlapnak megfelelően köteles” szöveg,
b) (3) bekezdés a) pontjában a „vonatkozó dokumentációt” szövegrész helyébe a „vonatkozó információt” szöveg
lép.

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

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

A Kormány 1055/2023. (II. 27.) Korm. határozata
a Magyar Államkincstár és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatvagyonának optimalizálásáért felelős 
kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1266/2022. (V. 27.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Magyar Államkincstár és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatvagyonának optimalizálásáért felelős kormánybiztos 
kinevezéséről és feladatairól szóló 1266/2022. (V. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 3. pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„3. A  kormánybiztos munkáját a  2.  pont szerinti feladatkörében a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Mesterséges 
Intelligencia Munkacsoport támogatja.”

 2. A Határozat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A  kormánybiztos tevékenységét a  2.  pont szerinti feladatkörében a  Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető 
miniszter irányítja.”

 3. A Határozat a következő 4a. és 4b. ponttal egészül ki:
„4a. A kormánybiztos felelős az eseményalapú adatszolgáltatási platform (a továbbiakban: EMAP) megvalósításához 
szükséges feladatok koordinálásáért, ennek keretében
a) irányítja az EMAP projektszervezetét,
b) felel az  EMAP pilot (a  továbbiakban: pilot) indulásához szükséges jogszabály-módosítási javaslatok 
előkészítéséért,
c) koordinálja a pilot informatikai tervezését és fejlesztését,
d) felügyeli a pilot működését, és értékeli a működés tapasztalatait,
e) a pilot működésének felügyelete által és a  működési tapasztalatok alapján javaslatot tesz az  EMAP 
kiterjesztéséhez szükséges intézkedésekre az  informatikai fejlesztések, a  jogszabályi feltételek és az  intézményi 
struktúra vonatkozásában.
4b. A kormánybiztos tevékenységét a 4a. pont szerinti feladatkörében a pénzügyminiszter irányítja.”

 4. Hatályát veszti a Határozat 2. pontjában az „az 1. pont szerinti feladatkörében eljárva” szövegrész.
 5. Ez a határozat a közzétételét követő harmadik napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1056/2023. (II. 27.) Korm. határozata
az adózói adminisztrációs kötelezettségeket egyszerűsítő eseményalapú adatszolgáltatási megoldások 
fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  részére bemutatott eseményalapú adatszolgáltatási platform (a  továbbiakban: EMAP) 

hatékony eszköze a  vállalatok adminisztrációs terhei számottevő csökkentésének, erre figyelemmel egyetért 
az EMAP megvalósításával és szakaszos bevezetésével;

 2. egyetért azzal, hogy az  1.  pontban foglaltak végrehajtása érdekében az  EMAP megvalósításához szükséges 
feladatok koordinálását a Magyar Államkincstár és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatvagyonának optimalizálásáért 
felelős kormánybiztos lássa el a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV.  törvény (a  továbbiakban: Kit.) 
12. § (1) bekezdése alapján, valamint a Kit. 10. § (1) bekezdése alapján az EMAP megvalósításáért felelős tárcaközi 
bizottság kerüljön létrehozásra;
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 3. a 2.  pontban foglaltak végrehajtása érdekében felhívja a  pénzügyminisztert, hogy készítsen előterjesztést 
a Kormány részére a tárcaközi bizottság létrehozásáról;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy
a) az EMAP-ban kezelendő személyes adatokkal kapcsolatos adatvédelmi követelmények teljesítése érdekében 

– a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság bevonásával – folytasson le adatvédelmi 
hatásvizsgálatot, valamint készítse elő és terjessze a  Kormány elé az  EMAP pilot szakaszának indulásához 
szükséges jogszabály-módosításokról szóló előterjesztést;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2023. november 30.

b) az EMAP megvalósítása érdekében pilot szakaszt indítson;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2025. december 1.

c) az EMAP pilot szakaszának megvalósítása érdekében gondoskodjon a  2024. és 2025. évben összesen 
legfeljebb 4 543 800 000 forint biztosításáról a  központi költségvetés XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 
25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 10. Adó digitalizációs projektekhez kapcsolódó feladatok alcím javára;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2024. és 2025. évi központi költségvetés tervezése során

 5. egyetért a  részére bemutatott eNyugta-koncepcióval, amely a  papíralapú nyugtaadás alkalmazásának 
minimalizálását célzó elektronikus nyugtaadásra való áttérést, az  általános nyugtaadat-szolgáltatás bevezetését, 
az  online pénztárgéprendszer megújítását és ennek keretében az  ePénztárgép-rendszer bevezetését foglalja 
magába;

 6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevonásával – gondoskodjon az 5. pont szerinti 
eNyugta koncepció megvalósításáról;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2024. július 1.

 7. az 5. és 6.  pontban foglaltak végrehajtása, valamint az  eNyugta-rendszer üzemeltetése és továbbfejlesztése 
érdekében felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  2024–2025. évben összesen legfeljebb 
10 811 700 000 forint biztosításáról a központi költségvetés XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 10. Adó digitalizációs projektekhez kapcsolódó feladatok alcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2024. és 2025. évi központi költségvetés tervezése során

 8. felkéri a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökét, hogy a  4.  pont a)  alpontjában foglalt 
adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatásához nyújtson szakmai támogatást a pénzügyminiszternek.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2023. évi 29. szám 865

A Kormány 1057/2023. (II. 27.) Korm. határozata
az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020, az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 és  
az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 igénybevételi lehetőségének módosításáról

 1.  A Kormány
a) egyetért

aa) az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről szóló 1749/2014. (XII. 15.) 
Korm. határozatban [a továbbiakban: 1749/2014. (XII. 15.) Korm. határozat] meghatározott MFB TÉSZ 
Forgóeszköz Hitelprogram 2020,

ab) az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről szóló 1750/2014. (XII. 15.) 
Korm.  határozatban [a továbbiakban: 1750/2014. (XII. 15.) Korm. határozat] meghatározott 
MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 és

ac) az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről szóló 1751/2014. (XII.  15.) 
Korm. határozatban [a továbbiakban: 1751/2014. (XII. 15.) Korm. határozat] meghatározott 
MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020

 (a továbbiakban együtt: Hitelprogramok) meghosszabbításával és 2023. december 31-ig történő 
hitelszerződés-kötési lehetőség biztosításával;

b) egyetért azzal, hogy az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: 
MFB Zrt.) a  Hitelprogramok egyes keretösszegeinek átjárható felhasználásával nyújtson forgóeszköz-
finanszírozást olyan módon, hogy az  egyes Hitelprogramok keretösszegének teljes kihasználtsága esetén 
felhasználja a  további Hitelprogramok szabad keretösszegeit is, azzal, hogy az  1749/2014. (XII.  15.) 
Korm.  határozat szerinti MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 tekintetében – az  1749/2014. (XII.  15.) 
Korm. határozat 3.  pontja alapján keletkező jogszabályi állami készfizető kezességre figyelemmel – 
a  keretösszeget meghaladóan további forgóeszköz-finanszírozás az  MFB Zrt. közvetlen finanszírozásában 
nem biztosítható;

c) felhívja az  agrárminisztert, hogy a  meghosszabbított Hitelprogramok keretében felvett hitelekhez a  hitelek 
teljes futamidejére az  MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe 
vehető csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendeletben, az  MFB Élelmiszeripari 
Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű 
támogatásról szóló 48/2015. (VIII. 12.) FM rendeletben, valamint az  MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 
2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) 
FM rendeletben meghatározott mértékű kamattámogatást nyújtson;
Felelős: agrárminiszter
Határidő: folyamatos

d) felhívja a pénzügyminisztert és a gazdaságfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjanak a Hitelprogramokhoz 
kapcsolódóan a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 5. § (2) bekezdése 
alapján megkötött árfolyamfedezeti megállapodások e  határozatnak megfelelő módosításáról, azzal, 
hogy a  Hitelprogramok futamideje az  árfolyamfedezeti megállapodás szempontjából 10 év, lejárata 
2030. december 31. legyen.
Felelős: pénzügyminiszter 

gazdaságfejlesztési miniszter
Határidő: 2023. március 31.

 2.  Az 1749/2014. (XII. 15.) Korm. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„1. egyetért azzal, hogy az  MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: 
MFB Zrt.) 8 milliárd forint keretösszeggel a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 
(a továbbiakban: MFB törvény) 2.  § c)  pontja alapján – 2023. december 31-éig történő hitelszerződés-kötési 
lehetőség biztosításával – meghirdesse az  MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020-at (a továbbiakban: 
Hitelprogram) az agrárpolitikáért felelős miniszter által kiadott elismeréssel rendelkező,
a) a tej- és tejtermék-ágazatban működő termelői szervezetek és társulásaik nemzeti szabályozásáról szóló 
3/2016. (I. 7.) FM rendelet szerint a tej- és tejtermék-ágazatban működő termelői szervezetek és társulásaik,
b) a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet szerint a  gyümölcs- és 
zöldségfélék ágazatban működő termelői szervezetek és társulásaik,
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c) a termelői integrációs szervezetekről szóló 24/2020. (VI. 22.) AM rendelet szerint az a) és b) pontban felsoroltaktól 
eltérő mezőgazdasági ágazatokban működő termelői integrációs szervezetek és társulásaik, valamint
d) a termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet szerint működő termelői csoportok
számára, maximum 6 éves lejárattal, azon belül maximum 3 év türelmi idővel, maximum 500 millió forint összegű 
hitelösszeggel, amely forgóeszköz-finanszírozásra használható fel;”

 3. Az 1749/2014. (XII. 15.) Korm. határozat 8.  pontjában a  „nemzetgazdasági minisztert” szövegrész helyébe 
a  „pénzügyminisztert” szöveg, a  „nemzetgazdasági miniszter” szövegrész helyébe a  „pénzügyminiszter” szöveg, 
a „Miniszterelnökséget vezető miniszter” szövegrész helyébe a „gazdaságfejlesztési miniszter” szöveg lép.

 4. Az 1750/2014. (XII. 15.) Korm. határozat
a) 1.  pont nyitó szövegrészében a  „4.  § (2)  bekezdése” szövegrész helyébe a  „2.  § c)  pontja” szöveg, 

a „2022. december 31-éig” szövegrész helyébe a „2023. december 31-éig” szöveg,
b) 1. pont záró szövegrészében a „150 millió forint” szövegrész helyébe az „500 millió forint” szöveg,
c) 5.  pontjában a  „nemzetgazdasági minisztert” szövegrész helyébe a  „pénzügyminisztert” szöveg, 

a  „9  év, lejárata 2029. december 31.” szövegrész helyébe a  „10 év, lejárata 2030. december 31.” szöveg, 
a  „nemzetgazdasági miniszter” szövegrész helyébe a  „pénzügyminiszter” szöveg, a  „Miniszterelnökséget 
vezető miniszter” szövegrész helyébe a „gazdaságfejlesztési miniszter” szöveg

lép.
 5. Az 1751/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

a) 1.  pontjában a „4.  § (2)  bekezdése” szövegrész helyébe a „2.  § c)  pontja” szöveg, a „2022. december 31-éig” 
szövegrész helyébe a „2023. december 31-éig” szöveg,

b) 5.  pontjában a  „nemzetgazdasági minisztert” szövegrész helyébe a  „pénzügyminisztert” szöveg, 
a  „9  év, lejárata 2029. december 31.” szövegrész helyébe a  „10 év, lejárata 2030. december 31.” szöveg, 
a  „nemzetgazdasági miniszter” szövegrész helyébe a  „pénzügyminiszter” szöveg, a  „Miniszterelnökséget 
vezető miniszter” szövegrész helyébe a „gazdaságfejlesztési miniszter” szöveg

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 14/2023. (II. 27.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről

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

dr. Antal Ferencet

– 2023. február 27-ei hatállyal –

a Gazdaságfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárává

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 15/2023. (II. 27.) ME határozata
helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228.  § (2)  bekezdés b)  pontja és 234.  § (1)  bekezdése 
alapján – a belügyminiszter javaslatára –

dr. Tóth Lászlót és
dr. Boér Gábort, a Belügyminisztérium helyettes államtitkárát e tisztségéből

– 2023. február 28-ai hatállyal –

felmentem, egyidejűleg

Bidló Juditot és
Lengyel Lászlót a Belügyminisztérium helyettes államtitkárává

– 2023. március 1-jei hatállyal –

kinevezem.

  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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