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III. Kormányrendeletek

A Kormány 78/2023. (III. 13.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező 
személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló  
104/2022. (III. 12.) 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 veszélyhelyzet ideje alatt a  szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező 
személyek elhelyezésének támogatásáról és az  azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A  helyi önkormányzat a  támogatást a  folyósítás évének december 31. napjáig használhatja fel, a  támogatás 
felhasználásáról az éves költségvetési beszámolójában számol el.”

2. §  Az R.
a) 3.  § (1)  bekezdésében a  „2023. március 31.” szövegrész helyébe a  „2023. május 31.” szöveg, valamint 

a „2023. április 15.” szövegrész helyébe a „2023. június 15.” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdésében a „2023. március 31.” szövegrész helyébe a „2023. május 31.” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 79/2023. (III. 13.) Korm. rendelete
a nemzetgazdaság védelmi és biztonsági felkészítésének, mozgósításának, valamint a tartalékolás 
végrehajtásának szabályozásáról

A Kormány a  védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 83.  § 3.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
 1. felelős teljesítő szerv:

a) ágazati ellátási felelősséggel a feladat- és hatáskörrel rendelkező, érintett ágazatot irányító miniszter 
(a továbbiakban: ágazati miniszter),

b) ellátási feladatok összehangolásáért felelős szervként a területi védelmi bizottság,
c) a statisztikai adatszolgáltatásért felelős Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) elnöke, 

valamint
d) a védelmi és biztonsági feladat ellátásában részt vevő további szervezet,

 2. gazdaságfelkészítési feladat: békeidőszaki felkészülési feladat, különösen a gazdaságfelkészítéssel kapcsolatos 
tervezés, beruházás, készletezés, tartalékolás, kapacitásfenntartás, adatgyűjtés és adatszolgáltatás,
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 3. gazdaságfelkészítési tervezés: a  Védelemgazdasági Alapterv és a  védelemgazdasági terv négyévenkénti 
elkészítése és évenkénti rendszeres felülvizsgálata,

 4. gazdaságmozgósítási feladat: a  Kormány döntése alapján elrendelt mozgósítás során a  kapacitásfenntartási 
rendelkezésreállási szerződésben kikötött vagyoni szolgáltatás nyújtása,

 5. gazdaságmozgósítási helyzet: a  védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi 
XCIII. törvény (a továbbiakban: Vbö.) 5. § 15. pontjában meghatározott esemény által előidézett helyzet,

 6. gazdaságmozgósítási szerződés: a gazdaságmozgósítási feladat ellátására vonatkozó szerződés,
 7. követelménytámasztó szerv:

a) a kormányzati igazgatási szerv vezetője,
b) a Vbö. 5. § 18. pontjában meghatározott védelmi és biztonsági szervezet vezetője,
c) a szövetséges fegyveres erők tekintetében a honvédelemért felelős miniszter,
d) a nemzetgazdaság működése és a  társadalom alapvető szükséglete tekintetében az  ágazati 

miniszter,
e) a bíróság tekintetében az Országos Bírósági Hivatal elnöke,
f ) a lakosság ellátása tekintetében a területi védelmi bizottság elnöke,

 8. tervező szerv:
a) a belgazdaságért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: központi tervező 

szerv),
b) az ágazati miniszter által vezetett minisztérium és az ágazati miniszter irányítása vagy felügyelete alá 

tartozó központi kormányzati igazgatási szerv (a továbbiakban: ágazati tervező szerv),
c) a területi védelmi bizottság és az  ágazati tervező szerv területi szerve (a továbbiakban: területi 

tervező szerv),
d) a helyi védelmi bizottság és a polgármester (a továbbiakban: helyi tervező szerv),
e) a követelménytámasztó szerv által meghatározott követelménynek megfelelő nemzetgazdasági 

szereplő (a továbbiakban: szolgáltatók),
 9. törzskészlet: a tartalék egyes elemeire meghatározott, folyamatosan rendelkezésre álló készletszint,
10. Védelemgazdasági Alapterv: a Vbö. 25. §-a szerinti terv.

2. A gazdaságmozgósítás alapfeladata

2. §  A gazdaságmozgósítás alapfeladata a szükséges feltétel biztosítása
a) a Magyar Honvédség, a  polgári védelmi szervezet, a  rendvédelmi szerv és a  nemzetbiztonsági szolgálatok 

mozgósításához és azt követő működéséhez,
b) a lakosság alapvető élelmiszerrel, gyógyszerrel, ruházati, ipar- és közszükségleti cikkekkel, valamint alapvető 

köz- és egészségügyi szolgáltatásokkal történő ellátásához,
c) az ország közigazgatási rendszerének zavartalan működéséhez, valamint
d) a társadalom és a  nemzetgazdaság működőképességének fenntartásához, szükség esetén e  funkciók 

helyreállításához.

3. A gazdaságfelkészítési tevékenység

3. § (1) A gazdaságmozgósítási helyzet kezelésére való felkészülés érdekében a  tervező szerv az  e  rendeletben 
meghatározottak szerinti gazdaságfelkészítési tevékenységet folytat.

 (2) A gazdaságfelkészítési tevékenység magában foglalja
a) a gazdaságfelkészítési tervezést,
b) a gazdaságfelkészítési feladat ellátását,
c) a gazdaságfelkészítési feladattal összefüggő jogszabály-előkészítő tevékenységet,
d) a gazdaságmozgósítási célú intézkedési terv elkészítését és
e) az ellenőrzést.

 (3) A  gazdaságfelkészítési feladat végrehajtásához szükséges forrásigényt a  Védelemgazdasági Alapterv 
összeállítójának javaslatára a Kormány hagyja jóvá.
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4. A gazdaságfelkészítési tervezés

4. §  A gazdaságfelkészítési tervezés során a  tervező szerv védelemgazdasági tervet, illetve Védelemgazdasági 
Alaptervet készít.

5. § (1) A védelemgazdasági terv elkészítésének folyamata magában foglalja
a) a követelménytámasztó szerv által a  nemzetgazdaságtól igényelt, a  békeidőszaki alapfeladat ellátásához 

megállapított békeszükséglethez vagy átlagos békefelhasználáshoz képest számított, adott védelmi és 
biztonsági esemény esetén fellépő többleterőforrás-igény felmérését és összesítését,

b) a nemzetgazdaság gazdaságmozgósítási helyzetben való működéséhez, valamint a  követelménytámasztó 
szerv a)  pont szerinti többleterőforrás-igényének biztosításához szükséges ágazati és import igény, illetve 
az import kiváltása lehetőségének felmérését,

c) a lakosság különleges jogrendi időszaki és egyéb gazdaságmozgósítási helyzetben való ellátása 
szükségletének tervezését,

d) az a)–c) pont szerinti igény kielégítésére vonatkozó terv elkészítését,
e) a gazdaságfelkészítés békeidőszaki egyszeri és folyamatos kiadásának költségvetési tervezését,
f ) a különleges jogrendi időszakban és egyéb gazdaságmozgósítási helyzetben felmerülő igény kielégítéséhez 

a pénzügyi fedezet tervezését, az ehhez szükséges költségvetési átcsoportosítási javaslat elkészítését,
g) a nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú tartaléka összetételének, forrásának és minőségmegóvó 

cseréjének tervezését,
h) gazdaságmozgósítási helyzetben a  szolgáltató feladatának végrehajtásához szükséges erőforrásigény 

kielégítésének tervezését, valamint
i) statisztikai tényadat gyűjtését a nemzetgazdaság békeidőszaki folyamatáról.

 (2) A védelemgazdasági terv elkészítésére vonatkozó módszertani szabályokat a  belgazdaságért felelős miniszter 
által az  ágazati tervező szerv bevonásával készített útmutató (a továbbiakban: útmutató) tartalmazza, 
amelyet a  belgazdaságért felelős miniszter az  ágazati tervező szerv bevonásával minden páratlan naptári év 
május 31. napjáig felülvizsgál, és azt az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.

6. § (1) A Védelemgazdasági Alapterv elkészítésének és rendszeres felülvizsgálatának folyamatát a  központi tervező 
szerv koordinálja. Az  ágazati tervező szerv az  irányítása vagy felügyelete alá tartozó szerv, intézmény, valamint 
a  tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaság közreműködésével látja el tervezési feladatát. A  területi 
védelmi bizottság a  helyi tervező szerv részére határozza meg a  védelemgazdasági terv elkészítéséhez szükséges 
tervezési feladatot.

 (2) A gazdaságfelkészítési tervezés ágazati feladata végrehajtásának irányítását az  ágazati tervező szerv a  védelmi és 
biztonsági feladatának végrehajtására létrehozott szervezeti egység útján látja el.

 (3) A gazdaságfelkészítési tervezés területi feladatát
a) a területi tervező szerv végzi a területi védelmi bizottság munkaszervezetének közreműködésével, a területi 

védelmi bizottság elnökének irányításával,
b) az ágazati tervező szerv területi szerve végzi a  (2)  bekezdésben megjelölt önálló szervezeti egység 

vezetőjének irányításával.
 (4) A gazdaságfelkészítési tervezés helyi feladatát – a területi védelmi bizottság elnökének irányításával – a helyi tervező 

szerv végzi.
 (5) A védelemgazdasági terv fejezeteinek elkészítését és rendszeres felülvizsgálatát

a) az 5. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott feladatok tekintetében a követelménytámasztó szerv,
b) az 5.  § (1)  bekezdés d)  pontjában meghatározott feladat tekintetében az  ágazati miniszter és a  területi 

védelmi bizottság,
c) az 5.  § (1)  bekezdés e) és f )  pontjában foglaltak tekintetében – a  tervező szerv javaslata alapján – 

az államháztartásért felelős miniszter,
d) az 5.  § (1)  bekezdés g)  pontjában foglalt feladat tekintetében a  tartalékolásért felelős szerv vezetője 

(a továbbiakban: felelős vezető),
e) az 5. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt feladat tekintetében a szolgáltató,
f ) az 5. § (1) bekezdés i) pontjában foglalt feladat tekintetében a tervező szerv, valamint a KSH
végzi.
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 (6) A védelemgazdasági tervet és a  gazdaságmozgósítási célú intézkedési tervet az  ágazati tervező szerv, a  területi 
tervező szerv, illetve a  helyi tervező szerv vezetője hagyja jóvá. A  területi tervező szervnél és a  helyi tervező 
szervnél az intézkedési tervet a területi védelmi bizottság elnökének, a szolgáltató esetében a felelős teljesítő szerv 
egyetértésével kell jóváhagyni.

7. § (1) A  gazdaságfelkészítési tervezéshez az  útmutatóban meghatározottak alapján a  tervező szerv a  felelős teljesítő 
szervtől – személyes adatnak nem minősülő adat tekintetében – adatszolgáltatást kérhet.

 (2) A  tervező szerv a  gazdaságfelkészítési tervezés információs hátterének biztosításához a  külön jogszabályban 
meghatározottak alapján létrehozott hivatalos statisztikai célú és más – a  nemzetgazdasági folyamatokat leíró 
igazgatási célú – adatbázis adatállományából, eseti jelleggel, személyes vagy egyedi adatra nem vonatkozó 
adatszolgáltatást kérhet.

5. A stratégiai kapacitás

8. § (1) Védelmi és biztonsági szempontból stratégiainak minősül
a) a rögzített védelmi ipari,
b) a védelmi okból hazai termelésből biztosítandó alap- és nyersanyagot, eszközt, felszerelést gyártó,
c) a minősített adatot tartalmazó információt feldolgozó, továbbító, fogadó, valamint
d) a titkos információgyűjtésre szolgáló eszközt gyártó vagy javító
kapacitás.

 (2) A védelmi és biztonsági szempontból stratégiai érdekű gazdálkodó szervezetet a belgazdaságért felelős miniszter 
– a  honvédelemért felelős miniszterrel, a  rendészetért felelős miniszterrel, a  helyi önkormányzatokért felelős 
miniszterrel, a  területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszterrel, a  polgári nemzetbiztonsági szolgálatok 
irányításáért felelős miniszterrel és a Kormány feladatkörében érintett tagjával egyeztetett – javaslatára a Kormány 
a Védelemgazdasági Alaptervben hagyja jóvá.

9. § (1) Ellátásbiztonsági szempontból stratégiainak minősül
a) a lakosság alapellátását, különösen alapvető élelmiszerrel, gyógyszerrel, ipar- és közszükségleti cikkel, köz- és 

egészségügyi szolgáltatással történő ellátását, valamint
b) a társadalom és a nemzetgazdaság működőképességének fenntartását, illetve helyreállítását
szolgáló kapacitás.

 (2) Ellátásbiztonsági szempontból országos vagy több vármegyét érintően gazdálkodó szervezetet stratégiai 
jelentőségű gazdálkodó szervezetté a belgazdaságért felelős miniszter – a Kormány feladatkörében érintett tagjával 
egyeztetett – javaslatára a Kormány a Védelemgazdasági Alaptervben jelöl ki.

6. A gazdaságmozgósítási szerződés

10. §  A szolgáltató gazdaságmozgósítási helyzetben – külön intézkedés alapján – a  felkészülés során általa előkészített 
és a 6. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jóváhagyott terv, valamint a gazdaságmozgósítási szerződés 
szerint látja el feladatát.

11. §  A gazdaságmozgósítási feladat teljesítése érdekében a felelős teljesítő szerv a szolgáltatóval előszerződést köthet.

12. § (1) A  Kormány döntése alapján a  gazdaságmozgósítás elrendelését követően a  gazdaságmozgósítási feladat 
teljesítésére a  felelős teljesítő szerv – mint megrendelő (a továbbiakban: megrendelő) – elkészíti a  szolgáltatóval 
a gazdaságmozgósítási szerződés tervezetéhez a végleges igényspecifikációt.

 (2) A megrendelő és a szolgáltató – az igényspecifikációnak megfelelő tartalommal – megköti a gazdaságmozgósítási 
feladat teljesítésére a megrendelő által előkészített gazdaságmozgósítási szerződést.

 (3) A  rögzített védelmi ipari és az  ellátásbiztonsági kapacitás gazdaságmozgósítási helyzetben való működésének 
biztosítása érdekében az  ágazati miniszter a  kapacitás fenntartójával – a  költségvetési törvényben erre a  célra 
rendelkezésre álló előirányzat terhére – kapacitásfenntartási rendelkezésreállási szerződést köt.

 (4) A  rögzített védelmi ipari és az  ellátásbiztonsági kapacitás korszerűsítésére, illetve bővítésére szolgáló fejlesztésre 
az ágazati miniszter jogszabályban meghatározott forrás terhére – a Kormány döntése alapján kapacitásfejlesztési 
szerződéssel – támogatást nyújt.
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13. § (1) A  gazdaságmozgósítási előszerződés és a  gazdaságmozgósítási szerződés teljesítésének pénzügyi fedezetét 
a  követelménytámasztó szerv részére – az  5.  § (1)  bekezdés f )  pontja szerint tervezett – gazdaságmozgósítási 
költségvetési átcsoportosítás biztosítja.

 (2) A  gazdaságmozgósítási előszerződéssel nem biztosított szolgáltatás esetében a  követelménytámasztó szerv 
a  gazdaságmozgósítási helyzetben beszerezheti a  feladata végrehajtásához szükséges szolgáltatást a  részére 
az (1) bekezdésben foglaltak szerint biztosított forrás terhére.

7. A védelmi és biztonsági célú tartalék

14. § (1) A Kormány a gazdaságmozgósítási igény azonnali és biztonságos kielégítése érdekében nemzetgazdasági védelmi 
és biztonsági célú állami tartalékot (a továbbiakban: tartalék) tart fenn.

 (2) A  gazdaságfelkészítési tervezés során a  tartalékot különösen a  következő ágazati besorolású termék és eszköz 
alkotja:
a) ipari alap- és nyersanyag, késztermék, eszköz,
b) haditechnikai, hadfelszerelési, fegyverzeti és kettős rendeltetésű eszköz,
c) közlekedési eszköz,
d) elektronikus hírközlési és informatikai eszköz,
e) mezőgazdasági és élelmiszeripari termék, ideértve a  lakosság ivóvízellátásához szükséges eszközt és 

készletet is,
f ) egészségügyi és gyógyszeripari termék, gyógyászati és orvostechnikai eszköz, valamint felszerelés,
g) energetikai eszköz és készlet, valamint elektronikus hírközlő hálózati kapacitás,
h) vízügyi és árvízvédelmi termék,
i) pénzeszköz, továbbá
j) az a)–i)  pontba nem tartozó létfontosságú rendszerelem által nyújtott, a  társadalom alapvető szükségletét 

kielégítő szolgáltatás.
 (3) Tartaléknak minősül az  ágazati minisztérium védelemgazdasági tervében meghatározott termelési, szolgáltatási, 

védelmi és helyreállítási tevékenység végrehajtásához nélkülözhetetlen alap- és nyersanyag, alkatrész, félkész 
és késztermék, tárgyi eszköz, valamint a  speciális célú termék különleges jogrendi időszaki beszerzését szolgáló 
nemesfémtartalék.

15. § (1) Az  ágazati miniszter a  tartalékolással összefüggő feladatát – saját felelőssége megtartása mellett – átruházhatja 
költségvetési szervre, illetve egyéb gazdálkodó szervezetre (a továbbiakban együtt: tartalékkezelő).

 (2) Az  ágazati miniszter rendszeresen ellenőrizteti a  rendelkezésre álló tartalék minőségét, mennyiségét és a  tartalék 
kezelésére vonatkozó előírás betartását. A  tartalék kezelésével és nyilvántartásával összefüggő tevékenység 
végrehajtásáról a felelős vezető – a tartalékkezelő és a 6. § (2) bekezdésében megjelölt szervezeti egység szakmai 
felügyelete útján – gondoskodik.

16. § (1) A  tartalék kapacitástartalmát vagy összes vagyonértékét a  Kormány határozza meg. A  tartalék összetételét és 
a törzskészlet szintjét a felelős vezető állapítja meg.

 (2) A  tartalék készletezésével, készletfejlesztésével, átstrukturálásával kapcsolatos kiadást – egyedi kormánydöntés 
alapján – a  központi költségvetés külön jogszabály szerint biztosítja. A  frissítő csere tervezett lebonyolításához 
a  követelménytámasztó szerv biztosítja a  tartalékelem kivásárlását. A  tartalék rendszeres minőségmegóvó cseréje 
érdekében a  követelménytámasztó szerv békeidőszaki szükséglete beszerzésénél – egyéb feltétel teljesülése 
esetén – kizárólag a tartalékkezelőtől vásárol.

 (3) A tartalék fenntartási kiadását a felelős vezető a felügyelete alatt lévő költségvetésben – jogszabály alapján – tervezi, 
illetve részben vagy egészben a  gazdálkodás bevételéből fedezi. Szükség esetén a  felelős vezető vagy javaslatára 
a tartalékkezelésért felelős ágazati miniszter javaslatot tesz a Kormánynak a fenntartáshoz szükséges költségvetési 
forrásra.

 (4) A  felelős vezető a  tartalék összetételében, vagyonértékében bekövetkezett változásról a  gazdaságmozgósítási 
tevékenységről készítendő éves jelentésben – a  központi tervező szerv útján – tájékoztatja a  Kormányt. A  felelős 
vezető éves beszámoló jelentéséhez a központi tervező szerv szempontokat állapíthat meg.
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17. § (1) A  tartalékkal való gazdálkodás a  nemzeti vagyonról szóló törvény, az  állami vagyonról szóló törvény és annak 
végrehajtási rendelete szerint, valamint az  államháztartás gazdálkodására és számvitelére vonatkozó előírások 
alapján történhet.

 (2) A korlátozott felhasználhatóságú készletet az elavulást, illetve a felhasználhatósági időtartam lejáratát megelőzően 
más állami célra kell felhasználni a tartalékkészlet haladéktalan pótlása mellett.

 (3) A más állami célra fel nem használt készlet esetén az elavulást és felhasználhatósági időtartam lejáratát megelőzően 
törekedni kell azok értékesítésére a gazdaságosság és költségvetési forrás takarékos felhasználására.

18. § (1) Különleges jogrendi időszakban a  követelménytámasztó szerv – térítés ellenében – igénybe veheti a  tartalékból 
a részére fenntartott elemet. A követelménytámasztó szerv az igénybevétel ellenértékét a 13. § (1) bekezdése szerint 
számára biztosított forrásból fedezi. Különleges jogrendi időszaknak nem minősülő védelmi és biztonsági esemény 
esetén a Kormány dönt a tartalékelem igénybevételéről és az igénybevétel feltételéről.

 (2) A  tartalék egyes elemeiből a  felelős vezető ideiglenes készletre vételt, illetve ideiglenes felszabadítást 
engedélyezhet. A készletszint a törzskészlet szintjéig, maximum 12 hónapos időtartamra csökkenthető. Különösen 
indokolt esetben a  tartalék – ideértve annak törzskészletét is – meghatározott időpontig történő visszapótlási 
kötelezettséggel, a  belgazdaságért felelős miniszter és az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
felszabadítható.

 (3) A tartalékkezelő a tartalékban lévő ideiglenes hasznosításra alkalmas eszközt bérbe adhatja azzal a feltétellel, hogy 
az gazdaságmozgósítási helyzetben azonnal átadható és felhasználható legyen.

19. §  A Magyar Nemzeti Bank által képzett, a  pénzforgalom zavartalan biztosításához szükséges bankjegytartalék nem 
minősül a 14. § szerinti tartaléknak.

8. Záró rendelkezések

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

21. § (1) Az útmutatót a belgazdaságért felelős miniszter első alkalommal az e rendelet hatálybalépésétől számított 90. napig 
teszi közzé a központi tervező szerv honlapján.

 (2) A Védelemgazdasági Alaptervet a belgazdaságért felelős miniszter első alkalommal 2024. június 30. napjáig terjeszti 
a Kormány elé.

22. §  Hatályát veszti a  nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról 
szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet.

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

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 2/2023. (III. 13.) MvM rendelete
a Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló  
15/2015. (III. 11.) MvM rendelet módosításáról

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.  § 
(6)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) 
Korm. rendelet 30. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet
a) 12. § (6) bekezdésében az „1 500 000” szövegrész helyébe a „2 500 000” szöveg,
b) 14. § (6) bekezdésében az „1 000 000” szövegrész helyébe az „1 500 000” szöveg
lép.

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

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

A belügyminiszter 7/2023. (III. 13.) BM rendelete
a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet, valamint a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását 
szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló  
30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (15a)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 22. és 
26.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) 
Korm. rendelet 54.  § 6.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel és a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160.  § 3.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró energiaügyi 
miniszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében a  vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (8)  bekezdés k)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 21.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes 
szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet módosítása

1. §  A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A rendelet hatálya nem terjed ki:)
„c) a  szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 
kormányrendeletben szabályozott mezőgazdasági öntözésre szánt visszanyert vízre.”
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2. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 
létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet módosítása

2. § (1) A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 
műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 18.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A tisztított szennyvíz és a visszanyert víz mezőgazdasági felhasználása esetén azok fogadása során a vegetációs 
idő figyelembevételével a  szakaszos hasznosítás biztosítását alternatív befogadó megvalósításával lehetővé 
kell tenni. A  hasznosítás kezdő és végső időpontját és az  alternatív befogadóba történő kibocsátást nyolc nappal 
a  tervezett kibocsátást megelőzően a  végfelhasználó írásban bejelenti a  vízügyi és vízvédelmi hatóság, valamint 
a talajvédelmi hatóság részére.”

 (2) Az R2. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  rendelkezésre álló vízkészletek vizsgálatát követően előnyben kell részesíteni a  tisztított szennyvizek, 
a visszanyert vizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági, energetikai vagy egyéb lehetséges hasznosítását, kiemelten 
a tartósan vízhiányos területeken és időszakban.”

3. Záró rendelkezések

3. §  Ez a rendelet 2023. június 26-án lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 44/2023. (III. 13.) KE határozata
bírák felmentéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 89.  § c)  pontja és 90.  § h)  pont ha)  alpontja alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének 
javaslatára –, a bírói felső korhatár betöltésére tekintettel

dr. Csonka Tibort 2023. augusztus 5-ei hatállyal,
dr. Molnár Józsefet 2023. augusztus 30-ai hatállyal és
dr. Ördögh László Gábort 2023. szeptember 3-ai hatállyal

bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2023. február 28.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/1054-2/2023.

A köztársasági elnök 45/2023. (III. 13.) KE határozata
bírák felmentéséről

 1.  Az  Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 89.  § c)  pontja és 90.  § a)  pontja alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára –, 
lemondására tekintettel Zahoránszkyné dr. Ungvári Ilona Mercedest 2023. április 23-ai hatállyal bírói tisztségéből 
felmentem.

 2.  Az  Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 89.  § c)  pontja és 90.  § h)  pont ha)  alpontja alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének 
javaslatára –, a bírói felső korhatár betöltésére tekintettel

dr. Budai Ildikó Saroltát 2023. szeptember 16-ai hatállyal,
dr. Sipos Elvirát 2023. szeptember 20-ai hatállyal és
dr. Antal Gábor Józsefet 2023. szeptember 23-ai hatállyal

bírói tisztségéből felmentem.

 3.  Az  Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 89.  § c)  pontja és 90.  § h)  pont hb)  alpontja alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének 
javaslatára –, nyugállományba helyezés iránti kérelmére tekintettel Droftiné dr. Szabó Juliannát 2023. július 15-ei 
hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2023. február 28.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/1421-2/2023.
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A köztársasági elnök 46/2023. (III. 13.) KE határozata
bírák kinevezéséről és bírói kinevezések meghosszabbításáról

 1.  Az  Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése, 23.  § (1)  bekezdése és 24.  §-a alapján, az  Országos Bírósági Hivatal elnökének 
javaslatára

dr. Antal Erikát,
Daláné dr. Sándor Zitát,
dr. Kacsóh Lilla Katalint,
dr. Komlós Ádámot,
dr. Rimaszécsi Jánost és
Szucsikné dr. Soltész Ilona Ritát

2023. március 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

 2.  Az  Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése, 23.  § (1)  bekezdése és 25.  § (2)  bekezdése alapján, az  Országos Bírósági Hivatal 
elnökének javaslatára

dr. Bekes Dalma Lídia 135/2020. (III. 16.) KE határozat szerinti és
dr. Kárpáti-Somogyi Laura 138/2020. (III. 16.) KE határozat szerinti

bírói kinevezését a 2023. március 15. napjától 2026. március 14. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbítom.

Budapest, 2023. március 1.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/1419-2/2023.

A Kormány 1077/2023. (III. 13.) Korm. határozata
a megelőző szerkezetátalakítási keretekről, az adósság alóli mentesítésről és az eltiltásokról, valamint 
a szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és adósság alóli mentesítési eljárások hatékonyságának növelését 
célzó intézkedésekről, és az (EU) 2017/1132 irányelv módosításáról szóló (EU) 2019/1023 európai parlamenti 
és tanácsi irányelv 29. cikke szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó kérdésekről

A Kormány a  megelőző szerkezetátalakítási keretekről, az  adósság alóli mentesítésről és az  eltiltásokról, valamint 
a  szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és adósság alóli mentesítési eljárások hatékonyságának növelését célzó 
intézkedésekről, és az  (EU)  2017/1132 irányelv módosításáról szóló (EU)  2019/1023 európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(a továbbiakban: Irányelv) 29. cikkében foglalt adatszolgáltatás Magyarország részéről való teljesítése érdekében
 1. egyetért azzal, hogy az  Irányelv 29.  §-ában megjelölt, az  Országos Bírósági Hivatalnál (a  továbbiakban: OBH) 

és az  Igazságügyi Minisztériumnál (a továbbiakban: IM) rendelkezésre álló adatokból készített aggregátumot 
az OBH és az IM a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) részére adattovábbítási célra az adattovábbítási 
határidőt megelőző legalább 3 munkanappal átadja, azzal, hogy az adatok tartalma, értelmezése és adatminősége 
tekintetében az átadó szervezet tartozik felelősséggel;

 2. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti aggregátumot az adattovábbítási határidőn belül a KSH továbbítja az Európai 
Bizottság részére;

 3. felhívja az  igazságügyi minisztert, hogy – az  OBH-nál rendelkezésre álló adatok tekintetében az  OBH elnöke 
bevonásával – biztosítsa a  KSH részére az  adatok 1.  pontban foglaltak szerinti megküldését, valamint felhívja 
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a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert, hogy a KSH elnöke útján tegye meg a szükséges intézkedéseket 
az 1. pont szerint a KSH-nak megküldött adatok Európai Bizottság részére történő továbbítása érdekében.

Felelős: igazságügyi miniszter 
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1078/2023. (III. 13.) Korm. határozata
orvostechnikai eszközök Török Köztársaság részére történő adományozásáról

A Kormány – figyelemmel a  Török Köztársaságot sújtó földrengés okozta katasztrófa és súlyos szerencsétlenség 
következményeinek elhárítása, enyhítése érdekében kialakult nemzetközi együttműködésre, a helyi szükségletekre és igényekre, 
valamint Magyarország rendelkezésére álló és átadható egészségügyi készleteire –
 1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36.  § (2)  bekezdés b)  pontja alapján, 

a Vtv. 36. § (3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva az állam tulajdonában álló, az 1. melléklet szerinti 
orvostechnikai eszközök és gyógyszerek tulajdonjogának ingyenes átruházásáról dönt a  Török Köztársaság 
(a továbbiakban: kijelölt átvevő) részére;

 2. felhívja a belügyminisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az 1. melléklet szerinti állami vagyonelemek 
tulajdonosi joggyakorlója, az Országos Kórházi Főigazgatóság felé az átadás végrehajtása érdekében;

Felelős: belügyminiszter
Határidő:  azonnal

 3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az 1. melléklet szerinti állami vagyonelemek Török Köztársaságba 
történő szállítása és átadás-átvételének megvalósítása céljából vegye fel a  kapcsolatot a  kijelölt átvevővel, 
és gondoskodjon az átadás-átvétel megvalósításáról a belügyminiszter bevonásával, a 2. pont szerint.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1078/2023. (III. 13.) Korm. határozathoz

A B C

Sorszám Egészségügyi eszközök Mennyiség

1.
Adrenalin 1 mg/ml 1 ml ampulla  

(TONOGEN 1 MG/ML OLDATOS INJ 5×1ML) 
172 doboz

2.
Dexametazon-nátrium foszfát 4 mg/ml 2 ml ampulla

 (DEXA-RATIOPHARM 4MG/ML OLD. INJ. 10X)
500 doboz

3.
Glükóz-monohidrát 10% 500 ml oldat  

PE/PP/PVC infúziós üveg/infúziós zsák (összeállított)
(GLUCOSE B. BRAUN 50 MG/ML OLDATOS INFÚZIÓ 10×500ML)

100 doboz

4.

Elektrolit oldat 500 ml PE/PP/PVC  
infúziós üveg/zsák (összeállított)

(RINGER-LAKTÁT N B. BRAUN HARTMANN OLDATOS  
INFÚZIÓ 10×500ML) 

22 doboz
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5.
Kálium-klorid 7.5% 10 ml IV ampulla 

(KALIUM CHLORATUM PM 7,45% KONC 100×10ML)
29 doboz

6.

Nátrium-klorid oldat 0.9% 100 ml oldat  
PE/PP/PVC/infúziós üveg/zsák (összeállított)

(NÁTRIUM-KLORID B. BRAUN 9 MG/ML OLDATOS  
INFÚZIÓ 20×100ML) 

50 doboz

7.
Nátrium-klorid oldat 0.9% 1000 ml oldat PE/PP/PVC  

infúziós üveg/zsák (összeállított)
(NÁTRIUM-KLORID 0,9% BAXTER OLD. INF. 10×1000ML) 

272 doboz

8.
Nátrium-klorid oldat 0.9% 500 ml oldat PE/PP/PVC infúziós 

üveg/zsák (összeállított) (SALSOL OLD. INF. 1×500ML)
1000 doboz

9.
Integrált ágy melletti monitor (újszülött, gyermek, felnőtt) 

(Biolight Q5)
800 darab

10. Altatógép (Comen AX400 és Comen AX700) 55 darab
11. Hordozható lélegeztetőgép (Amboul T7) 60 darab
12. Lélegeztetőgép felnőtt intenzív ellátás (Boaray 5000D) 240 darab
13. Fecskendős infúziós pumpa (Medcaptain MP-30) 680 darab
14. Volumetrikus pumpa (Medcaptain MP-60) 325 darab
15. Vizsgálókesztyű (Nitril S méret) 25 000 darab
16. Vizsgálókesztyű (Nitril M méret) 25 000 darab
17. Vizsgálókesztyű (Nitril L méret) 25 000 darab
18. Vizsgálókesztyű (Nitril XL méret) 25 000 darab
19. Cipőhuzat, cipővédő (Normál) 6500 darab
20. Sapka, bouffant (körgumis) 10 000 darab
21. Szájmaszk 300 darab
22. Vizsgálókesztyű (Nitril Super Glover S, M, L, XL) 1600 darab

23.
Magnézium-szulfát 1g/10 ml injekció  
(MAGNESIUM SULFURICUM 5×10ml)

4 doboz

24.
Morfin-hidroklorid-trihidrát 1% injekció  
(MORPHIN BIOTIKA 1% injekció 10x1ml)

10 doboz

25.
Ketamin 50 mg/ml injekció  

(CALYPSOL 50mg/ml oldatos injekció 5×10ml)
35 doboz

26.
Fentanil-citrát 0,05 mg/ml injekció

(FENTANYL KALCEKS 50 mikrogramm/ml oldatos  
injekció 10×10ml)

10 doboz

27. lélegeztetőgép – AEONMED VG70 Ventilator 4 darab
28. perfúzor – MEDCAPTAIN Syringe Pumup MP-30 15 darab

29.
infúziós pumpa fecskendős –  

MEDCAPTAIN Syringe Pumup MP-30
10 darab

30. infúziós pumpa volometrikus – MEDCAPTAIN MP-60 10 darab

31.

infúziós pumpa – Fecskendős infúziós pumpa EN-S7 SMART 
Enmide; Volumetrikus infúziós pumpa EN-V7 SMART Enmide; 

Fecskendős infúziós pumpa MP-30A; Volumetrikus infúziós 
pumpa Medcaptain MP-60A

250 darab

32.

infúziós pumpa dokkoló – Infúziós pumpa dokkoló  
EN-D7 SMART;  

Infúziós pumpa dokkoló MP-80A (dokkoló);  
Infúziós pumpa dokkoló MP-80A (fedél)

80 darab

33.
lélegeztető (kompletten) – Invazív lélegeztetőgép  

Panther 5 gurulós állvánnyal
20 darab

34.
mobil lélegeztető guruló állványos (kompletten) –  

Nem invazív lélegeztetőgép SHANGRILA 510 S állványos
10 darab

35. Fecskendős infúziós pumpa MP-30A 440 darab
36. Volumetrikus infúziós pumpa Medcaptain MP-60A 110 darab
37. Infúziós pumpa dokkoló MP-80A 110 darab
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38. Philips Intelliview MP30 Betegőrző monitor 2 darab
39. Invazív lélegeztetőgép Celitron Panther 5 9 darab
40. Lélegeztetőgép Aeonmed VG70 10 darab
41. Betegőrző monitor Biolight BLT Q5 6 darab
42. Gyógyszeradagoló pumpa Mecaptain MP-30A 45 darab
43. Infúzióadagoló pumpa Mecaptain MP-60 10 darab

A Kormány 1079/2023. (III. 13.) Korm. határozata
az EFOP-2.4.1-16-2017-00064 azonosító számú, „Ároktő felzárkózik – Szegregált élethelyzetek felszámolása 
komplex programokkal (ERFA)” című projekt támogatásának növeléséről, valamint az ingatlanvásárlás 
költségtípus elszámolható mértékétől történő eltéréséről

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

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) 
Korm.  rendelet] 4.  § (1)  bekezdés f )  pontjában meghatározott jogkörében eljárva egyetért az  1.  melléklet 
szerinti EFOP-2.4.1-16-2017-00064 azonosító számú, „Ároktő felzárkózik – Szegregált élethelyzetek 
felszámolása komplex programokkal (ERFA)” című projekt (a  továbbiakban: Projekt) támogatásának 
növelésével;

b) felhívja a  területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  Projekt támogatási szerződésének 1.  melléklet 
szerinti módosításáról;
Felelős: területfejlesztési miniszter
Határidő: az e határozat közzétételét követő 30 napon belül

c) egyetért azzal, hogy a  Projekt esetében az  1.  mellékletben foglalt táblázat F:2 mezőjében meghatározott, 
összesen legfeljebb 28 722 903 forint összegű, az  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 9.  § (1)  bekezdés  f )  pontja alapján – Magyarország 
központi költségvetésének XIX. Uniós fejlesztések fejezet Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program hazai 
társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön finanszírozásra;

d) felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Projektben foglalt forrás biztosításáról.
Felelős: területfejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 2. A Kormány a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.12.6. pontja alapján hozzájárul a Projekt tekintetében 
a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5.  melléklet 3.12.1.  pontjában meghatározott ingatlanvásárlás költségtípus 
– a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.3.6.4. pontja szerinti mértéket meghaladó mértékű – eltéréséhez.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1079/2023. (III. 13.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Kedvezményezett 

neve

Projekt eredeti 

támogatási 

összege

(forint)

Projekt hatályos 

összköltsége

(forint)

Az 590/2022. 

(XII. 28.) 

Korm. rendelet 

9. § (1) bekezdés 

f ) pontja alapján 

az EFOP hazai 

társfinanszírozás 

terhére 

finanszírozandó 

összeg  

(forint)

Projekt 

megnövelt 

összköltsége

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
EFOP-2.4.1-16-

2017-00064

Ároktő felzárkózik – 
Szegregált 

élethelyzetek 
felszámolása komplex 
programokkal (ERFA)

Ároktő Község 
Önkormányzata

199 477 400 199 477 400 28 722 903 228 200 303

Kedvezményezett a projekt keretében 6 db szociális 
bérlakást (1 db 4 lakásos társasházat és 1 db 2 lakásos 
társasházat) alakít ki új építéssel, valamint 2 db Csillag 
szolgáltatópont felújítása történik meg.
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A Kormány 1080/2023. (III. 13.) Korm. határozata
az EFOP-4.1.2-17-2017-00124 azonosító számú, „A Tolcsvai Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése 
a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című projekt 
összköltségének további növeléséről

 1. A Kormány
a) 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 foglalt 
feladatkörében eljárva egyetért az  EFOP-4.1.2-17-2017-00124 azonosító számú, „A Tolcsvai Általános 
Iskola infrastrukturális fejlesztése a  hátránykompenzáció elősegítése és a  minőségi oktatás megteremtése 
érdekében” című projekt (a továbbiakban: Projekt) 1. melléklet szerinti összköltségének növelésével;

b) felhívja a  területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  Projekt támogatási szerződésének 1.  melléklet 
szerinti módosításáról;
Felelős: területfejlesztési miniszter
Határidő: az e határozat közzétételét követő 30 napon belül

c) egyetért azzal, hogy az  1.  mellékletben foglalt táblázat G:2 mezőjében meghatározott, legfeljebb 
21 849 317 forint összegű, az  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 9.  § (1)  bekezdés f )  pontja alapján – a  központi költségvetés XIX. Uniós 
fejlesztések fejezet Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program előirányzat hazai társfinanszírozáson felüli 
felhasználásával kerüljön finanszírozásra.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1080/2023. (III. 13.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Kedvezményezett 

neve

Eredeti összköltség 

(bruttó, forint)

Hatályos 

összköltség 

(bruttó, forint)

Többlettámogatás legfeljebb 

(forint)

Projekt 

megnövelt 

összköltsége 

legfeljebb 

(bruttó, 

forint)

Projekt rövid bemutatása
Az EFOP-4.1.2-17 

felhívás keretében 

finanszírozandó 

összeg 

(bruttó, forint)

Az 590/2022. (XII. 28.)  

Korm. rendelet 9. § 

(1) bekezdés f ) pontja 

alapján az EFOP hazai 

társfinanszírozáson 

felüli része terhére 

finanszírozandó összeg 

(bruttó, forint)

2.
EFOP-4.1.2-17-

2017-00124

A Tolcsvai 
Általános Iskola 
infrastrukturális 

fejlesztése 
a hátrány- 

kompenzáció 
elősegítése és 

a minőségi oktatás 
megteremtése 

érdekében

Sárospataki 
Tankerületi 

Központ
613 939 500 741 155 085 0 21 849 317 763 004 402

A projekt célja  
a 3934 Tolcsva,  
Kossuth Lajos utca 
37. szám alatti 
köznevelési intézmény 
infrastrukturális 
fejlesztése.
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A Kormány 1081/2023. (III. 13.) Korm. határozata
a GINOP-6.2.7-20-2021-00032 azonosító számú, „Ipar 4.0. ágazati képzőközpont létrehozása Tatabányán” 
című projekt támogatásának 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  GINOP-6.2.7-20-2021-00032 azonosító számú, „Ipar 4.0. ágazati képzőközpont létrehozása Tatabányán” 
című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével, az 1. melléklet szerint;

 2. egyetért a projekt 1. melléklet szerinti többlettámogatásának a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 
6. prioritása maximális kötelezettségvállalási szintjén belüli szabad forrás terhére történő finanszírozásával;

 3. felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti 
módosításáról.

Felelős: területfejlesztési miniszter
Határidő: 2023. május 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1081/2023. (III. 13.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Hatályos támogatás 

(forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb 

(forint)

Megnövelt támogatás 

legfeljebb 

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
GINOP-6.2.7-20-

2021-00032

Ipar 4.0. ágazati 
képzőközpont 

létrehozása 
Tatabányán

Tatabányai 
Szakképzési 

Centrum
271 705 744 43 115 763 314 821 507

A projekt közvetlen célja 
Tatabányán ágazati 
képzőközpont létrehozása, 
amely segíti a munkaerő- 
problémákkal küzdő kis- 
és közepes vállalatokat, 
továbbfejleszti a gyakorlati 
oktatást a szakképzésben, 
elősegíti a térségi klaszterek 
létrehozását.
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A Kormány 1082/2023. (III. 13.) Korm. határozata
a GINOP-7.1.3-15-2016-00005 azonosító számú, „A szigetvári gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” 
című projekt támogatásának 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  GINOP-7.1.3-15-2016-00005 azonosító számú, „A szigetvári gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” 
című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével, az 1. melléklet szerint;

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

 3. egyetért a  projekt 1.  melléklet szerinti többlettámogatásának a  2014–2020 programozási időszakra vonatkozó 
indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a  kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1207/2021. (IV. 29.) 
Korm. határozatban a  Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Európai Regionális Fejlesztési Alapra 
meghatározott maximális kötelezettségvállalási szintjén belüli szabad forrás terhére történő finanszírozásával;

 4. felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti 
módosításáról.

Felelős: területfejlesztési miniszter
Határidő: 2023. május 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1082/2023. (III. 13.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás

(forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(forint)

Megnövelt támogatás 

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
GINOP-7.1.3-15-

2016-00005 

A szigetvári gyógyhely 
komplex turisztikai 

fejlesztése

Szigetvár Város 
Önkormányzat 

(konzorciumvezető), 
Szigetvári ”Zrínyi 1566” 

Turisztikai Egyesület

639 618 078 646 763 626 1 286 381 704

A projekt célja, hogy kialakításra kerüljön egy olyan 
vendégfogadó épület és rekreációs park, amely 
biztosítja a gyógyhelyre való megérkezés feltételeit, 
megfelelő, élményekkel teli kiindulópontként szolgál 
a várost látogató turisták számára.
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A Kormány 1083/2023. (III. 13.) Korm. határozata
az IKOP-2.1.0-15-2018-00051 azonosító számú, „MÁV-START Zrt. gördülőállomány fejlesztése  
19 db nagykapacitású motorvonat beszerzésével” című projekt kapcsán jelentkező árfolyamváltozás 
kompenzálásáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének 
megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

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

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014.  (XI.  5.) 
Korm. rendelet] 4.  § (1)  bekezdés c) és f )  pontjában foglalt feladatkörében eljárva egyetért  
az  IKOP-2.1.0-15-2018-00051 azonosító számú, „MÁV-START Zrt. gördülőállomány fejlesztése 19 db 
nagykapacitású motorvonat beszerzésével” című projekt forrásszerkezetének 1.  melléklet szerinti 
módosításával;

b) egyetért az  a)  alpont szerinti projekt kapcsán jelentkező árfolyamváltozás kompenzálásának a  d)  alpont 
alapján felszabaduló forrás, valamint az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2. prioritás 
9 000 000 forint összegű többletkötelezettség-vállalásának terhére történő finanszírozásával;

c) felhívja a  területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  projekt támogatási szerződésének 1.  melléklet 
szerinti módosításáról;
Felelős: területfejlesztési miniszter
Határidő: 2023. május 31.

d) a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) és f ) pontjában foglalt feladatkörében eljárva egyetért 
az  IKOP-2.1.0-15-2020-00054 azonosító számú, „ÉKM vasúti infrastruktúra fejlesztési projektek előkészítése” 
című projekt forrásszerkezetének 1. melléklet szerinti módosításával;

e) felhívja az  építési és közlekedési minisztert, hogy gondoskodjon a  d)  alpont szerinti projekt támogatási 
szerződésének 1. melléklet szerinti módosításáról.
Felelős: építési és közlekedési miniszter
Határidő: 2023. március 31.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat
a) 1.  melléklet 2.  pontjában foglalt táblázat C:2 mezőjében az „1259,375” szövegrész helyébe az „1259,384” 

szöveg,
b) 2. mellékletében foglalt táblázat D:51 mezőjében a „105,97” szövegrész helyébe a „107,33” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1083/2023. (III. 13.) Korm. határozathoz

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

1.

Projekt azonosító 
száma

Projekt megnevezése
Támogatást igénylő 

neve

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

Projekt összköltsége
(forint)

Projekt rövid 
bemutatása

2.

Projekt 
támogatási 
intenzitása

Projekt Integrált 
Közlekedésfejlesztési 

Operatív Program 
(a továbbiakban: 
IKOP) keretében 
finanszírozandó 
támogatásának 

összege
(forint)

Projekt részére a Fejezet Integrált Közlekedésfejlesztési  
OP (IKOP) előirányzatának (a továbbiakban: 

IKOP-előirányzat) hazai társfinanszírozáson felüli 
felhasználásával  

biztosítandó forrás

Projekt 
támogatási 
intenzitása

Projekt  
IKOP keretében 
finanszírozandó 
támogatásának 

összege
(forint)

Projekt részére az IKOP-előirányzat hazai 
társfinanszírozáson felüli felhasználásával  

biztosítandó forrás

Projekt 
támogatási 
intenzitása

Projekt IKOP 
keretében 

finanszírozandó 
támogatás összege

(forint)

Projekt részére az IKOP-előirányzat  
hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával 

biztosítandó forrás

3.

Megtérülő 
projektköltségre 

jutó központi 
költségvetési 

forrás összege 
(forint)

az 590/2022. 
(XII. 28.)  

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

Projekt le  
nem vonható,  

az Európai Unió 
felé el nem 
számolható  
ÁFA összege 

(forint) 
az 590/2022. 

(XII. 28.)  
Korm. rendelet  

9. § (1) bekezdés  
b) pontja alapján

Az EU felé el 
nem számolható 

költségek összege 
(forint)

 az 590/2022. 
(XII. 28.)  

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

Megtérülő 
projektköltségre 

jutó központi 
költségvetési 

forrás összege 
(forint)

az 590/2022. 
(XII. 28.)  

Korm. rendelet  
9. § (1) bekezdés 

a) pontja 
alapján

Projekt le nem 
vonható,  

az EU felé el nem 
számolható  
ÁFA összege 

(forint) 
az 590/2022. 

(XII. 28.)  
Korm. rendelet  

9. § (1) bekezdés 
b) pontja alapján

Az EU felé el 
nem számolható 

költségek 
összege 
(forint)

 az 590/2022. 
(XII. 28.)  

Korm. rendelet  
9. § (1) bekezdés 

f ) pontja 
alapján

Megtérülő 
projektköltségre 

jutó központi 
költségvetési 

forrás összege 
(forint)

az 590/2022. 
(XII. 28.)  

Korm. rendelet  
9. § (1) bekezdés 

a) pontja 
alapján

Projekt le nem 
vonható, az 

Európai Unió 
felé el nem 
számolható  
ÁFA összege 

(forint)
az 590/2022.  

(XII. 28.)  
Korm. rendelet  

9. § (1) bekezdés  
b) pontja alapján

Az Európai Unió 
felé el nem 
számolható 
költségek 
összege 
(forint)

 az 590/2022. 
(XII. 28.)  

Korm. rendelet  
9. § (1) bekezdés 

f ) pontja 
alapján

4.
IKOP-2.1.0-15-

2018-00051

MÁV-START Zrt. 
gördülőállomány 

fejlesztése  
19 db 

nagykapacitású 
motorvonat 

beszerzésével

MÁV-START Zrt. 100% 105 966 272 846 0 0 0 0 1 358 272 605 0 0 0 100% 107 324 545 451 0 0 0 107 324 545 451

Nagykapacitású, 
160 km/h 
sebességű 
elővárosi 
villamos 
motorvonatok 
beszerzése  
ETCS2 
felszereltséggel.

5.
IKOP-2.1.0-15-

2020-00054

ÉKM vasúti 
infrastruktúra 

fejlesztési 
projektek 

előkészítése

ÉKM 100% 11 665 000 000 0 3 149 550 000 0  0% –1 349 100 000 0 –364 257 000 0 100% 10 315 900 000 0 2 785 293 000 0 13 101 193 000
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A Kormány 1084/2023. (III. 13.) Korm. határozata
az IKOP-3.2.0-15-2020-00035 azonosító számú, „A GYSEV Zrt. vasúti infrastruktúra fejlesztési projekt 
előkészítése” című projekt támogatási összegének növeléséről és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív 
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

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

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés c) és f )  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva egyetért az IKOP-3.2.0-15-2020-00035 azonosító számú, „A  GYSEV Zrt. 
vasúti infrastruktúra fejlesztési projekt előkészítése” című projekt (a továbbiakban: projekt) forrásszerkezetének 
1. melléklet szerinti növelésével;

b) 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 
a projekt keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-át nem kell alkalmazni;

c) egyetért a  projekt a)  alpont szerinti többlettámogatásának az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív 
Program 3.2 beruházási prioritás többlet-kötelezettségvállalásának terhére történő finanszírozásával;

d) felhívja a  területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  projekt támogatási szerződésének 1.  melléklet 
szerinti módosításáról;
Felelős: területfejlesztési miniszter
Határidő: a többletforrás rendelkezésre állását követően azonnal

e) felhívja a  területfejlesztési minisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával  
– ha nem szükséges a  b)  alpont szerinti többletkötelezettség-vállalás az  Integrált Közlekedésfejlesztési 
Operatív Program (a  továbbiakban: IKOP) IKOP Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi 
vasúti elérhetőség javítása a  kevésbé fejlett régiókban megnevezésű 3.2-es intézkedésének a  teljes 
forrásfelhasználásához – gondoskodjon a  többletkötelezettség-vállalásnak a  2021–2027 közötti európai 
uniós programozási időszak forrásai terhére történő haladéktalan átforgatásáról és elszámolásáról, amint erre 
lehetőség van.
Felelős: területfejlesztési miniszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2023. december 31.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat
a) 1. pont f ) alpont fa) pont fac) alpontjában a „140,66%-áig” szövegrész helyébe a „140,78%-áig” szöveg;
b) 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a „177,223” szövegrész helyébe a „177,379” szöveg;
c) 2. mellékletében foglalt táblázat D:102e mezőjében a „0,11” szövegrész helyébe a „0,27” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1084/2023. (III. 13.) Korm. határozathoz

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

1.

Projekt 

azonosító száma

Projekt 

megnevezése

Támogatást 

igénylő 

neve

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

Projekt 

összköltsége

(forint)

Projekt rövid 

bemutatása

2.

Projekt 

támogatási 

intenzitása

Projekt Integrált 

Közlekedés- 

fejlesztési Operatív 

Program  

(a továbbiakban: 

IKOP) keretében 

finanszírozandó 

támogatásának 

összege

(forint)

Projekt részére a Fejezet Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) előirányzatának 

(a továbbiakban: IKOP-előirányzat) hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával 

biztosítandó forrás

Projekt 

támogatási 

intenzitása

Projekt  

IKOP keretében 

finanszírozandó 

támogatásának 

összege

(forint)

Projekt részére az IKOP-előirányzat hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával 

biztosítandó forrás

Projekt 

támogatási 

intenzitása

Projekt IKOP 

keretében 

finanszírozandó 

támogatásának 

összege

(forint)

Projekt részére az IKOP-előirányzat hazai társfinanszírozáson felüli 

felhasználásával biztosítandó forrás

3.

Megtérülő 

projektköltségre jutó 

központi költségvetési 

forrás összege  

(forint)

az 590/2022. (XII. 28.) 

Korm. rendelet 9. § 

(1) bekezdés a) pontja 

alapján

Projekt le nem vonható, 

az EU felé el nem 

számolható áfaösszege  

(forint) 

az 590/2022. (XII. 28.) 

Korm. rendelet 9. §  

(1) bekezdés b) pontja 

alapján

Az EU felé el nem 

számolható költségek 

összege  

(forint)

 az 590/2022. (XII. 28.) 

Korm. rendelet 9. § 

(1) bekezdés f ) pontja 

alapján

Megtérülő 

projektköltségre jutó 

központi költségvetési 

forrás összege  

(forint)

az 590/2022. (XII. 28.) 

Korm. rendelet 9. § 

(1) bekezdés a) pontja 

alapján

Projekt le nem vonható, 

az Európai Unió felé el 

nem számolható  

áfaösszege  

(forint)  

az 590/2022. (XII. 28.) 

Korm. rendelet 9. §  

(1) bekezdés b) pontja 

alapján

Az Európai Unió felé 

el nem számolható 

költségek  

összege  

(forint)   

az 590/2022. (XII. 28.) 

Korm. rendelet 9. § 

(1) bekezdés f ) pontja 

alapján

Megtérülő 

projektköltségre jutó 

központi költségvetési 

forrás összege  

(forint)

az 590/2022. (XII. 28.) 

Korm. rendelet 9. § 

(1) bekezdés a) pontja 

alapján

Projekt le nem vonható, 

az EU felé el nem 

számolható áfaösszege 

(forint) 

az 590/2022. (XII. 28.) 

Korm. rendelet 9. §  

(1) bekezdés b) pontja 

alapján

Az Európai Unió felé 

el nem számolható 

költségek összege 

(forint)

 az 590/2022. (XII. 28.) 

Korm. rendelet 9. § 

(1) bekezdés f ) pontja 

alapján

4.
IKOP-3.2.0-15-

2020-00035

A GYSEV Zrt. vasúti 
infrastruktúra 

fejlesztési projekt 
előkészítése

GYSEV Zrt. 100% 110 000 000 0 0 0 0 156 481 820 0 0 0 100% 266 481 820 0 0 0 266 481 820

Szombathely– 
Kőszeg vasútvonal 
villamosításának 

előkészítése
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A Kormány 1085/2023. (III. 13.) Korm. határozata
a KEHOP-5.1.1-17-2023-00013 azonosító számú, „Napelemes erőmű létesítése Kecskeméten” című 
projekt keretében megvalósuló, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat 
támogatásához történő hozzájárulásról

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 e)  pontjában foglalt feladatkörében eljárva 
egyetért a  KEHOP-5.1.1-17-2023-00013 azonosító számú, „Napelemes erőmű létesítése Kecskeméten” című, 
hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat 1. melléklet szerinti támogatásával;

 2. felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti 
megkötéséről.

Felelős: területfejlesztési miniszter
Határidő: az e határozat közzétételét követő 60 nap

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1085/2023. (III. 13.) Korm. határozathoz

A B C D E

1.
Projekt

azonosító száma
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Támogatás 

(Ft)
Projekt rövid bemutatása

2.
KEHOP-5.1.1-17-

2023-00013
Napelemes erőmű 

létesítése Kecskeméten

MVM Zöld Generáció 
Korlátolt Felelősségű 

Társaság
4 025 344 838

A projekt célja egy 23,7762 MWp beépített teljesítményű, 
19,98 MW névleges teljesítőképességű fotovoltaikus erőmű 
megvalósítása. A projekt helyszíne Kecskemét. A projekt 
eredményeként évente 27 690 733 kWh villamos energia 
értékesíthető, a megújuló energiaforrásból előállított 
energiamennyiség évente 99 686,64 GJ-lal növekszik, 
az üvegházhatást okozó gázok mennyisége évente 
27 015,08 tonnával csökken.
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A Kormány 1086/2023. (III. 13.) Korm. határozata
a Hajdúböszörmény város közigazgatási területén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

A Kormány a  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11.  § (2) és (3)  bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a  Hajdúböszörmény város közigazgatási területén fekvő, 
az ingatlan-nyilvántartás szerint Hajdúböszörmény külterület 0370/2 helyrajzi számú földrészletet, valamint az ezen 
földrészletből a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított földrészletet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 18/2023. (III. 13.) ME határozata
az ENSZ Közgyűlésének a „Víz a fenntartható fejlődésért” nemzetközi cselekvési évtized (2018–2028) 
célkitűzései végrehajtásának átfogó félidei felülvizsgálatával foglalkozó konferenciáján való részvételről

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek azzal, hogy az  ENSZ Közgyűlésének a  „Víz a  fenntartható fejlődésért” nemzetközi cselekvési évtized 

(2018–2028) célkitűzései végrehajtásának átfogó félidei felülvizsgálatával foglalkozó konferenciáján Magyarország 
Kormányát képviselő küldöttség vegyen részt;

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

okiratot az adott ülésszak előtt adja ki.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 19/2023. (III. 13.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Békéscsaba – Méhkerék – államhatár 
(Magyarország) és a Salonta (Nagyszalonta) – államhatár (Románia) közötti gyorsforgalmi úti kapcsolat 
létesítéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az építési és közlekedési miniszter, a külgazdasági és külügyminiszter és az igazságügyi miniszter előterjesztése alapján
 1. felhatalmazom az  építési és közlekedési minisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Magyarország Kormánya és 

Románia Kormánya között a  Békéscsaba – Méhkerék – államhatár (Magyarország) és a  Salonta (Nagyszalonta)  – 
államhatár (Románia) közötti gyorsforgalmi úti kapcsolat létesítéséről szóló megállapodás (a  továbbiakban: 
Megállapodás) bemutatott szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 2. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás szövegének végleges megállapításához 
szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

 3. felhívom az  építési és közlekedési minisztert és az  igazságügyi minisztert, hogy a  Megállapodás kihirdetéséről 
szóló kormányrendelet tervezetét a  Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően haladéktalanul 
terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 20/2023. (III. 13.) ME határozata
a Magyar–Izraeli Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökének felmentéséről és 
kinevezéséről

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

Dr. Palkovics Lászlót

a Magyar–Izraeli Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság

magyar tagozata elnöki tisztségéből felmentem.

 2. Ezzel egyidejűleg

Lantos Lajos Csabát

a Magyar–Izraeli Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság

magyar tagozata elnökévé nevezem ki.

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

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 21/2023. (III. 13.) ME határozata
a Magyar–Baden-Württembergi Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének felmentéséről és kinevezéséről

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

Dr. Palkovics Lászlót

a Magyar–Baden-Württembergi Vegyes Bizottság

magyar tagozata elnöki tisztségéből felmentem.

 2. Ezzel egyidejűleg

Lantos Lajos Csabát

a Magyar–Baden-Württembergi Vegyes Bizottság

magyar tagozata elnökévé nevezem ki.

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

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 22/2023. (III. 13.) ME határozata
monitoring bizottságok elnökeinek kinevezéséről és monitoring bizottságok elnökeinek felmentéséről

 1. A 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 34. §-a alapján
a) Lóga Mátét, a  Gazdaságfejlesztési Minisztérium államtitkárát a  Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 

Program Plusz monitoring bizottsága,
b) Nagy Bálintot, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkárát az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív 

Program Plusz monitoring bizottsága,
c) dr. Kutnyánszky Zsolt Krisztiánt, az  Energiaügyi Minisztérium miniszteri biztosát a  Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Program Plusz monitoring bizottsága,
d) dr. Rétvári Bencét, a Belügyminisztérium államtitkárát az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz 

monitoring bizottsága,
e) Mayer Gábort, a  Miniszterelnökség államtitkárát a  Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 

monitoring bizottsága,
f ) dr. Feldman Zsoltot, az  Agrárminisztérium államtitkárát a  Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz 

monitoring bizottsága,
g) dr. Ágostházy Szabolcs Imrét, a  Miniszterelnökség államtitkárát a  Partnerségi Megállapodás monitoring 

bizottsága
elnökévé – 2023. március 20-i hatállyal – kinevezem.

 2. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése alapján
a) 2023. március 19-i hatállyal

aa) Vitézy Dávidot az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program monitoring bizottsága,
ab) dr. György Lászlót a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program monitoring bizottsága

 elnöki tisztségéből felmentem,
b) 2023. március 20-i hatállyal

ba) Nagy Bálintot, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkárát az Integrált Közlekedésfejlesztési 
Operatív Program monitoring bizottsága,

bb) Lóga Mátét, a  Gazdaságfejlesztési Minisztérium államtitkárát a  Gazdaságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Program monitoring bizottsága

 elnökévé kinevezem.
 3. Visszavonom a  monitoring bizottságok elnökeinek felmentéséről és monitoring bizottságok elnökeinek 

kinevezéséről szóló 84/2022. (X. 5.) ME határozat 1. pont a) alpontját és 1. pont b) alpont ba) és bb) pontját.

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

A miniszterelnök 23/2023. (III. 13.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről

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

dr. Nagy Mártát

– 2023. március 25-ei hatállyal –

az Energiaügyi Minisztérium helyettes államtitkárává

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 24/2023. (III. 13.) ME határozata
főiskolai tanár kinevezéséről

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27.  § (3)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva 
– a felsőoktatásért felelős miniszter előterjesztésére –

dr. Szontagh Pál Ivánt

– 2023. március 31-ei hatállyal –

főiskolai tanárrá kinevezem.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök


	A Kormány 78/2023. (III. 13.) Korm. rendelete
	a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 
104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 79/2023. (III. 13.) Korm. rendelete
	a nemzetgazdaság védelmi és biztonsági felkészítésének, mozgósításának, valamint a tartalékolás végrehajtásának szabályozásáról

	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 2/2023. (III. 13.) MvM rendelete
	a Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 
15/2015. (III. 11.) MvM rendelet módosításáról

	A belügyminiszter 7/2023. (III. 13.) BM rendelete
	a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet, valamint a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre v

	A köztársasági elnök 44/2023. (III. 13.) KE határozata
	bírák felmentéséről

	A köztársasági elnök 45/2023. (III. 13.) KE határozata
	bírák felmentéséről

	A köztársasági elnök 46/2023. (III. 13.) KE határozata
	bírák kinevezéséről és bírói kinevezések meghosszabbításáról

	A Kormány 1077/2023. (III. 13.) Korm. határozata
	a megelőző szerkezetátalakítási keretekről, az adósság alóli mentesítésről és az eltiltásokról, valamint a szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és adósság alóli mentesítési eljárások hatékonyságának növelését célzó intézkedésekről, és az (EU) 2017/11

	A Kormány 1078/2023. (III. 13.) Korm. határozata
	orvostechnikai eszközök Török Köztársaság részére történő adományozásáról

	A Kormány 1079/2023. (III. 13.) Korm. határozata
	az EFOP-2.4.1-16-2017-00064 azonosító számú, „Ároktő felzárkózik – Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)” című projekt támogatásának növeléséről, valamint az ingatlanvásárlás költségtípus elszámolható mértékétől történő eltérés

	A Kormány 1080/2023. (III. 13.) Korm. határozata
	az EFOP-4.1.2-17-2017-00124 azonosító számú, „A Tolcsvai Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című projekt összköltségének további növeléséről

	A Kormány 1081/2023. (III. 13.) Korm. határozata
	a GINOP-6.2.7-20-2021-00032 azonosító számú, „Ipar 4.0. ágazati képzőközpont létrehozása Tatabányán” című projekt támogatásának növeléséről

	A Kormány 1082/2023. (III. 13.) Korm. határozata
	a GINOP-7.1.3-15-2016-00005 azonosító számú, „A szigetvári gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” című projekt támogatásának növeléséről

	A Kormány 1083/2023. (III. 13.) Korm. határozata
	az IKOP-2.1.0-15-2018-00051 azonosító számú, „MÁV-START Zrt. gördülőállomány fejlesztése 
19 db nagykapacitású motorvonat beszerzésével” című projekt kapcsán jelentkező árfolyamváltozás kompenzálásáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív

	A Kormány 1084/2023. (III. 13.) Korm. határozata
	az IKOP-3.2.0-15-2020-00035 azonosító számú, „A GYSEV Zrt. vasúti infrastruktúra fejlesztési projekt előkészítése” című projekt támogatási összegének növeléséről és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapítá

	A Kormány 1085/2023. (III. 13.) Korm. határozata
	a KEHOP-5.1.1-17-2023-00013 azonosító számú, „Napelemes erőmű létesítése Kecskeméten” című projekt keretében megvalósuló, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról

	A Kormány 1086/2023. (III. 13.) Korm. határozata
	a Hajdúböszörmény város közigazgatási területén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

	A miniszterelnök 18/2023. (III. 13.) ME határozata
	az ENSZ Közgyűlésének a „Víz a fenntartható fejlődésért” nemzetközi cselekvési évtized (2018–2028) célkitűzései végrehajtásának átfogó félidei felülvizsgálatával foglalkozó konferenciáján való részvételről

	A miniszterelnök 19/2023. (III. 13.) ME határozata
	a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Békéscsaba – Méhkerék – államhatár (Magyarország) és a Salonta (Nagyszalonta) – államhatár (Románia) közötti gyorsforgalmi úti kapcsolat létesítéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítás

	A miniszterelnök 20/2023. (III. 13.) ME határozata
	a Magyar–Izraeli Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökének felmentéséről és kinevezéséről

	A miniszterelnök 21/2023. (III. 13.) ME határozata
	a Magyar–Baden-Württembergi Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének felmentéséről és kinevezéséről

	A miniszterelnök 22/2023. (III. 13.) ME határozata
	monitoring bizottságok elnökeinek kinevezéséről és monitoring bizottságok elnökeinek felmentéséről

	A miniszterelnök 23/2023. (III. 13.) ME határozata
	helyettes államtitkár kinevezéséről

	A miniszterelnök 24/2023. (III. 13.) ME határozata
	főiskolai tanár kinevezéséről
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