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Kormányrendeletek

A Kormány 467/2022. (XI. 21.) Korm. rendelete
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 8. alcím címe helyébe
a következő alcím cím lép:

„8. Az építési és közlekedési miniszter feladat- és hatásköre”
2. §		
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 95. §-a
a következő 8. ponttal egészül ki:
[Az építési és beruházási miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„8. közlekedésért”
[felelős tagja.]
3. §		
Az R. 8. alcíme a következő 102/A. §-sal egészül ki:
„102/A. § (1) A miniszter a közlekedésért való felelőssége keretében előkészíti
a) a közlekedés védelmére és biztonságára,
b) a közúti, a légi, a vasúti és a vízi közlekedésre,
c) a gyorsforgalmi utakra és az utakkal kapcsolatos szabályokra, a kombinált árufuvarozásra, a közlekedési
szolgáltatásokra, a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozására, a veszélyes áruk szállítására,
d) a gépjármű-vezető képzésre,
e) a közlekedési szakemberek képzésére, vizsgáztatására és utánképzésére, a nemzetközi közúti fuvarozást végző
egyes járművek személyzetének vezetési és pihenőidejére, a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekre,
f ) a közlekedési ágazatba tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítására, kijelölésére és védelmére
vonatkozó jogszabályokat.
(2) A miniszter a közlekedésért való felelőssége keretében irányítja, szervezi, összehangolja a közlekedési hálózati
infrastruktúra fejlesztését, így
a) az általa felügyelt szervezetek útján elvégzi a vasúti létesítmények fejlesztésének stratégiai tervezését;
b) javaslatot készít a Kormány részére a vasúti fejlesztések nyomvonalára és általános fejlesztési követelményeire;
c) ellátja a helyközi közösségi közlekedés megrendelésével kapcsolatos feladatokat;
d) ellátja a vasúti pályahálózat fenntartásával kapcsolatos feladatokat, amennyiben azok az általa felügyelt
szervezetek kapacitásainak felhasználásával – kiviteli közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül – elvégezhetőek;
e) ellátja az a)–d) pont finanszírozásával kapcsolatos feladatokat.
(3) A miniszter ellátja Magyarország logisztikai rendszerei fejlesztési irányainak meghatározásával kapcsolatos
feladatokat.
(4) A miniszter a közlekedésért való felelőssége keretében ellátja a műszaki és közlekedési örökség megőrzésével és
bemutatásával kapcsolatos kormányzati feladatokat.
(5) A miniszter a közlekedésért való felelőssége keretében – az informatikáért felelős miniszterrel egyetértésben –
kidolgozza az ágazati infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztési javaslatokat, valamint szolgáltatási stratégiáját.”
4. §		
Az R. 103. § (1) bekezdése a következő 10–14. ponttal egészül ki:
[A gazdaságfejlesztési miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„10. belgazdaságért,
11. foglalkoztatáspolitikáért,
12. iparügyekért,
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13. társadalmi párbeszédért,
14. vállalkozásfejlesztésért”
[felelős tagja.]
5. §		
Az R. 107. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A miniszter a gazdaságfejlesztésért való felelősségi keretében)
„g) együttműködik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével,
a Gyáriparosok Országos Szövetségével, a Magyar Bankszövetséggel, továbbá a feladatköréhez tartozó egyéb
gazdasági kamarákkal.”
6. §		
Az R. 9. alcíme a következő 111/A–111/E. §-sal egészül ki:
„111/A. § A miniszter a belgazdaságért való felelőssége keretében meghatározza a belgazdaság irányításának cél-,
eszköz- és intézményrendszerét, fejlesztési koncepcióját.
111/B. § (1) A miniszter a foglalkoztatáspolitikáért való felelőssége keretében előkészíti
a) – a mezőgazdasági foglalkoztatás tekintetében az agrárpolitikáért felelős miniszter együttműködésével –
a munkaviszonyra, a közalkalmazotti jogviszonyra,
b) a bérpolitika kialakítására, a munkáltató fizetésképtelensége esetén igénybe vehető bérgarancia-támogatásra,
c) – az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatásának elősegítése tekintetében a társadalmi felzárkózásért felelős
miniszterrel együttműködve – a foglalkoztatás elősegítésére – ide nem értve a közfoglalkoztatást és a foglalkoztatási
rehabilitációt – és az álláskeresők támogatására,
d) a munkaügyi kapcsolatokra,
e) a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésére,
f ) a munkaügyi ellenőrzésre és az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályaira, valamint
a foglalkoztatással összefüggő jogszabálysértések szankcionálására
vonatkozó jogszabályokat.
(2) A miniszter a foglalkoztatáspolitikáért való felelőssége keretében – a közfoglalkoztatás és a foglalkoztatási
rehabilitáció kivételével –
a) kidolgozza a Kormány foglalkoztatáspolitikai, valamint – a Kormány feladatkörében érintett tagjával
együttműködve – életszínvonal- és térségi kohéziós politikai koncepcióját, és érvényesíti azokat egyéb kormányzati
koncepciók és programok kialakításánál,
b) ellátja a foglalkoztatáspolitika koordinációjával kapcsolatos feladatokat,
c) meghatározza a foglalkoztatáspolitika és az álláskeresők ellátásának eszközrendszerét, a foglalkoztatást elősegítő
szolgáltatások szabályait, és irányítja a munka-, pálya-, álláskeresési, foglalkoztatási tanácsadással kapcsolatos
feladatokat, elemzi és ellenőrzi azok működését,
d) programokat dolgoz ki a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévők foglalkoztatására, a foglalkoztatási
válsághelyzetekből adódó kedvezőtlen munkaerőpiaci hatások csökkentésére és – a szociálpolitikáért felelős
miniszterrel együttműködve – az atipikus foglalkoztatás bővítésére,
e) figyelemmel kíséri a foglalkoztatási folyamatokat, elkészíti a munkaerő-keresletre és -kínálatra vonatkozó
prognózisokat,
f ) felelős a bérpolitikáért, ennek keretében
fa) kidolgozza a kormányzati bérpolitikára vonatkozó javaslatokat, és – a Kormány feladatkörében érintett tagjával
együttműködve – előterjeszti a Kormánynak a költségvetési intézményi szféra illetményrendszereinek összehangolt
alakítására vonatkozó javaslatokat,
fb) értékeli a szektorok, ágazatok, szakmák kereseti viszonyait,
fc) koordinálja a versenyszféra keresetalakulásának befolyásolását célzó, érdekegyeztetéssel kapcsolatos
kormányzati feladatokat, és kidolgozza az érdekegyeztető tárgyalásokon a versenyszféra keresetalakulására és
a kötelező legkisebb munkabér meghatározására vonatkozó kormányzati tárgyalási pozíciókat,
g) felelős a munkavédelemért, ennek keretében
ga) irányítja a munkavédelem országos programjának végrehajtását,
gb) meghatározza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést biztosító szabályokat, ideértve
a munkahelyek, a munkaeszközök, az egyéni védőeszközök, a munkakörülményi tényezők és a munkaalkalmasság
követelményeit, és
gc) összehangolja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésében
közreműködő szervek tevékenységét,
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h) részt vesz a Kormány elosztás- és jövedelempolitikai koncepciójának kialakításában,
i) képviseli a Kormányt a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetben.
111/C. § (1) A miniszter az iparügyekért való felelőssége keretében előkészíti a műszaki szabályozás tárgykörébe
eső – ideértve az áruk, a szolgáltatások és az anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő
kereskedelmére –, az ipari parkokra és a nemzeti akkreditálásra vonatkozó jogszabályokat.
(2) A miniszter az iparügyekért való felelőssége keretében
a) előkészíti az ipari ágazatokkal kapcsolatos stratégiai döntéseket,
b) kidolgozza az egészségipar fejlesztési irányait,
c) kidolgozza az elektromobilitás hazai elterjedését elősegítő döntéseket, amelynek során együttműködik
az energiapolitikáért felelős miniszterrel.
(3) A miniszter az iparügyekért való felelőssége keretében – az informatikáért felelős miniszterrel egyetértésben –
kidolgozza az ágazati infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztési javaslatokat, valamint szolgáltatási stratégiáját.
111/D. § A miniszter – a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve – a társadalmi párbeszédért való
felelőssége keretében
a) összehangolja – a makroszintű társadalmi párbeszéd vonatkozásában – a kormányzati szervek érdekegyeztetéssel
kapcsolatos tevékenységét,
b) részt vesz a gazdasági, munkaügyi, foglalkoztatási, szakképzési, munkavédelmi, valamint fogyasztóvédelmi
érdekegyeztetésben, továbbá ellátja a Kormány képviseletét a feladatköréhez tartozó érdekegyeztető testületekben,
és figyelemmel kíséri az érdekegyeztetésben létrejött megállapodások végrehajtását,
c) figyelemmel kíséri a munkaügyi kapcsolatok és az érdekegyeztetés folyamatait, a munkaügyi viták és konfliktusok
feloldásának rendjét, és javaslatot dolgoz ki az érdekegyeztetés és a társadalmi párbeszéd intézmény- és
fórumrendszerének továbbfejlesztésére,
d) gondoskodik a civil szektorral való kapcsolattartás ágazati politikájának kialakításáról és megvalósításának
összehangolásáról.
111/E. § (1) A miniszter a vállalkozásfejlesztésért való felelőssége keretében előkészíti a mikro-, kis- és
középvállalkozásokra, fejlődésük támogatására és a beruházások ösztönzésére vonatkozó jogszabályokat.
(2) A miniszter a vállalkozásfejlesztésért való felelőssége keretében
a) meghatározza a vállalkozásfejlesztés irányításának cél-, eszköz- és intézményrendszerét, fejlesztési koncepcióját,
és felel annak megvalósításáért és érvényesítéséért,
b) előkészíti a mikro-, kis- és középvállalkozásokra, fejlődésük támogatására és a beruházások ösztönzésére
vonatkozó programokat, kezdeményezéseket, felel azok megvalósításáért és érvényesítéséért,
c) együttműködik a gazdaságstratégia cél-, eszköz- és intézményrendszerének a kidolgozásában, valamint
a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős miniszterrel együttműködve a külföldi működőtőke-bevonási és
külföldre irányuló tőkebefektetési politikának a fejlesztéspolitikával összhangban történő kialakításában,
d) együttműködik a befektetés-ösztönzést segítő szervezetekkel, regionális fejlesztésekben érdekelt kockázati
tőketársaságokkal és pénzügyi intézményekkel.”
7. §		
Az R. 115. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„115. § A miniszter a védelmi fejlesztésekért való felelőssége keretében
a) ellátja a kormányközi koordinációt és nemzetközi képviseletet a védelmi és hadfelszerelési fejlesztésekkel
kapcsolatos feladatokkal összefüggésben,
b) kidolgozza a védelmi és hadfelszerelési fejlesztésekkel kapcsolatos stratégiát,
c) meghatározza a védelmi innováció stratégiai fejlesztési irányait,
d) az érintett minisztériumok bevonásával meghatározza a védelmi iparfejlesztés stratégiai irányait, és ellátja
a kormányközi koordinációt,
e) meghatározza a védelmi és hadfelszerelési fejlesztések irányait,
f ) előkészíti a kettős felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezésére,
a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának
engedélyezésére vonatkozó jogszabályokat,
g) kialakítja a védelmi ipari termékek és szolgáltatások hazai és nemzetközi piacra jutásának stratégiáját,
h) a védelmi iparfejlesztés stratégia megvalósítása érdekében előkészíti, kezdeményezi a védelmi ipari stratégiai
együttműködéseket,
i) végrehajtja a védelmi ipari beruházások megvalósításával kapcsolatos feladatokat, és működteti a védelmi ipari
feladatok végrehajtásának rendszerét,
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j) kormányzati szinten összehangolja a védelmi ipari állami infrastruktúra-beruházások előkészítését és
megvalósítását,
k) működteti a védelmi ipar beszállítófejlesztési program végrehajtásának rendszerét, gondoskodik annak
fenntartásáról és finanszírozásáról, valamint a forráskezelési és közvetítői feladatok ellátásáról.”
8. §		
Az R. 138. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„138. § (1) A miniszter a felnőttképzésért való felelőssége keretében előkészíti a felnőttképzésre vonatkozó
jogszabályokat, és működteti a pályakövetési rendszert.
(2) A miniszter a felnőttképzésért való felelőssége keretében – az informatikáért felelős miniszterrel egyetértésben –
kidolgozza az ágazati infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztési javaslatokat, valamint szolgáltatási stratégiáját.”
9. §		
Az R. 147. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A miniszter – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterrel együttműködve – a harmadik országbeli
állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért való felelőssége keretében előkészíti a harmadik országbeli
állampolgárok magyarországi foglalkoztatására, annak engedélyezésére és a harmadik országbeli állampolgárok
magyarországi foglalkoztatásával összefüggő jogsértések szankcionálására vonatkozó jogszabályokat.
(2) A miniszter – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterrel együttműködve – a harmadik országbeli
állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért való felelőssége keretében
a) kidolgozza a Kormány befektetésösztönzést segítő foglalkoztatás- és migrációs politikáját, gondoskodik annak
érvényesítéséről és végrehajtásáról;
b) kidolgozza a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatási rendszerére vonatkozó
javaslatokat, gondoskodik azok érvényesítéséről és végrehajtásáról;
c) ellátja – a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért felelős miniszterrel együttműködve –
a Magyarországon foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgárok képzésével és integrációjával kapcsolatos
feladatokat;
d) ellátja a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásával kapcsolatos feladatokat;
e) kapcsolatot tart a hazai és határon túli civil szervezetekkel, érdekképviseleti és egyéb szervezetekkel, illetve
testületekkel;
f ) megszervezi és az állami foglalkoztatási szerv közreműködésével működteti a harmadik országbeli állampolgárok
magyarországi foglalkoztatásának rendszerét, meghatározza a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi
foglalkoztatásának eszközrendszerét, – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterrel együttműködve – elemzi
és ellenőrzi annak működését, a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatása tekintetében
szakmai irányító miniszteri jogokat gyakorol az állami foglalkoztatási szerv tevékenysége felett.”
10. §		
Az R. 160. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„160. § A technológiai és ipari miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány
1. bányászati ügyekért,
2. energiapolitikáért,
3. környezetvédelemért,
4. körforgásos gazdaságra történő átállásért és a termékértéklánc-felügyeletért,
5. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért,
6. hulladékgazdálkodásért,
7. hulladékgazdálkodás felügyeletéért,
8. a körforgásos gazdasághoz és a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódóan a fenntartható fejlődési feladatok
összehangolásáért,
9. víziközmű-szolgáltatásért,
10. nemzeti közműszolgáltatásokért
felelős tagja.”
11. §		
Az R. 164. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A miniszter az energiapolitikáért való felelőssége keretében összehangolja az energetikai rendszert érintő állami
infrastruktúra-beruházások előkészítését és megvalósítását.
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(4) A miniszter az energiapolitikáért való felelőssége keretében
a) ellátja
aa) az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszerének vonatkozásában az üvegházhatású gázok európai
kibocsátási egységeinek kiosztására, elszámolására, az emissziókereskedelmi rendszer működtetésére vonatkozó
feladatokat, és gondoskodik azok végrehajtásáról,
ab) az uniós jogszabályok és a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti kibocsátási jogosultságok értékesítését, értékesítési
bevételeinek felhasználását, szervezi a felhasználás végrehajtását,
b) felel a fenntartható fejlődésre és a fenntartható fejlesztésekre vonatkozó stratégiaalkotásért és annak
végrehajtásáért.”
12. §		
Az R. a következő 197. §-sal egészül ki:
„197. § A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet
XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 36. Ágazati szakmai és
társadalmi szervezetek feladatai alcím, 3. Kormányzati szakpolitikák jogcímcsoport, 1. Kormányzati szakpolitikai
feladatok, valamint nemzetgazdasági szakpolitikát támogató feladatok feladat, 1. Kormányzati szakpolitikai
feladatok részfeladat kapcsán ellátott feladatok, megkötött szerződések és folyamatban levő közbeszerzési eljárások
kapcsán 2022. november 22. napjával a Technológiai és Ipari Minisztérium jogutódja a Miniszterelnöki Kabinetiroda.”
13. §		
Az R. a következő 198. §-sal egészül ki:
„198. § Az Energiaügyi Minisztérium a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény
szerinti Technológiai és Ipari Minisztérium átnevezésével működik tovább.”
14. §		
Az R. a következő 199. §-sal egészül ki:
„199. § Az Építési és Közlekedési Minisztérium a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi
II. törvény szerinti Építési és Beruházási Minisztérium átnevezésével működik tovább.”
15. §		
Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
16. §

(1) Az R.
a)
128. § 9. pontjában a „vállalkozásfejlesztésért” szövegrész helyébe a „felnőttképzésért” szöveg,
b)
132. § (2) bekezdés f ) pontjában az „az oktatás más ágazatait – így különösen a köznevelést és
a felnőttképzést – érintő feladatokban” szövegrész helyébe az „a köznevelést érintő feladatokban” szöveg,
c)
176. §-ában az „az iparügyekért, energiapolitikáért, közlekedésért, víziközmű-szolgáltatásért,
felnőttképzésért” szövegrész helyébe az „az energiapolitikáért és a víziközmű-szolgáltatásért” szöveg
lép.
(2) Az R.
a)
95. § nyitó szövegrészében, 184. § f ) pontjában és 185. § f ) pontjában a „beruházási” szövegrész helyébe
a „közlekedési” szöveg,
b)
15. alcím címében, 160. § nyitó szövegrészében az „A technológiai és ipari” szövegrész helyébe
az „Az energiaügyi” szöveg,
c)
184. § f ) pontjában az „ÉBM” szövegrész helyébe az „ÉKM” szöveg,
d)
184. § m) pontjában, 185. § m) és n) pontjában az „a technológiai és ipari” szövegrész helyébe
az „az energiaügyi” szöveg,
e)
184. § m) pontjában az „a TIM” szövegrész helyébe az „az EM” szöveg,
f)
1. melléklet K) pontjában a „Technológiai és ipari” szövegrész helyébe az „Energiaügyi” szöveg
lép.

17. §

(1) Hatályát veszti az R.
a)
104. § b) pontjában és 107. § (2) bekezdés d) pontjában az „a vállalkozásfejlesztésért felelős miniszterrel
együttműködve” szövegrész,
b)
161. §-a,
c)
163. §-a,
d)
171. §-a,
e)
174. §-a,
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f)
175. §-a,
g)
177. §-a,
h)
1. melléklet K) pontjában foglalt táblázat 2. sora.
(2) Hatályát veszti az R. 103. § (2) bekezdésében az „a Kit. 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Miniszterelnöki
Kabinetiroda,” szövegrész.
18. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. november 22. napján lép hatályba.
(2) Az 1. §, a 13. §, 14. § és a 16. § (2) bekezdése 2022. december 1-jén lép hatályba.
(3) A 17. § (2) bekezdése 2023. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 467/2022. (XI. 21.) Korm. rendelethez
Az R. 1. melléklete a következő L) ponttal egészül ki:
„L) Gazdaságfejlesztési miniszter
A

B

1

A szerv neve

A miniszter hatásköre

2

Nemzeti Akkreditáló Hatóság

irányítás
”

A Kormány 468/2022. (XI. 21.) Korm. rendelete
a turizmus-vendéglátás ágazatot segítő intézkedésekről
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,
a 6. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A turizmusfejlesztési hozzájárulás mérsékléséről
1. §		
Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi
CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény 261. §-ától eltérően a 2022. október 1. napjától
2023. március 31. napjáig terjedő időszakra nem kell a turizmusfejlesztési hozzájárulást megállapítani, bevallani és
megfizetni.

2. A turisztikai ágazatot érintő adminisztrációs terhek csökkentéséről
2. §

(1) A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 12/A. § (1) bekezdésétől eltérően
a vendéglátó üzlet üzemeltetője a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő adatok szolgáltatására és
továbbítására 2023. július 1. napjától köteles.
(2) A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 12/B. § (1) bekezdésétől eltérően
a turisztikai attrakció üzemeltetője a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő adatok szolgáltatására
és továbbítására 2023. július 1. napjától köteles.
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3. §		
A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 28. §-ától eltérően
2023. december 31. napjáig nem kell a 14 év alatti szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő okmányát bemutatni és
az okmány azonosító adatait rögzíteni.

3. A hatékony munkaidő-szervezés biztosítása érdekében szükséges intézkedések
4. §

(1) A piacgazdasági viszonyoknak megfelelő hatékony munkaidő-szervezés biztosítása érdekében az Ukrajna területén
fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi
következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti
szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje
alatt a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 94. § (1) és (2) bekezdésében
foglaltaktól eltérően legfeljebb huszonnégy havi munkaidőkeretet rendelhet el az a munkáltató, amely tényleges
főtevékenységeként
a)
Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510) tevékenységet,
b)
Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520) tevékenységet,
c)
Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530) tevékenységet,
d)
Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590) tevékenységet,
e)
Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) tevékenységet,
f)
Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenységet,
g)
Italszolgáltatás (TEÁOR 5630) tevékenységet,
h)
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR 9329) tevékenységet vagy
i)
Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) tevékenységet
folytat.
(2) A munkáltató az e rendelet hatálybalépését megelőzően elrendelt munkaidőkeretet az (1) bekezdésben foglalt
időtartamra meghosszabbíthatja.
(3) Az Mt. 99. §-ában, valamint az Mt. 104–106. §-ában foglaltaktól eltérni nem lehet, ami nem érinti az Mt. 135. §
(4) bekezdésében foglalt eltérési lehetőséget.
(4) Ha a kollektív szerződés alapján a munkaidőkeret tartama kevesebb, mint a munkáltató által az (1) bekezdés alapján
elrendelt munkaidőkeret tartama, akkor a kollektív szerződés munkaidőkeret tartalmára vonatkozó rendelkezéseit
nem lehet alkalmazni.
(5) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltakat a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 18/C. §
(2) és (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Kkt. 18/A. §-ának hatálya alá tartozó munkavállalók tekintetében is
alkalmazni kell.

4. Záró rendelkezések
5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 4. § (1)–(2) bekezdése alapján elrendelt munkaidőkeret szerinti foglalkoztatást a veszélyhelyzet
megszűnése nem érinti.

6. §		
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési
engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 21/A. § (1) bekezdés f ) és g) pontjában
a „2023. január 1-ig” szövegrész helyébe a „2024. január 1-ig” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 469/2022. (XI. 21.) Korm. rendelete
egyes kulturális intézmények működését érintő veszélyhelyzeti szabályokról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek
magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban:
veszélyhelyzet) ideje alatt
a)
a muzeális intézmény,
b)
a nyilvános könyvtár,
c)
a levéltár,
d)
a közművelődési intézmény, valamint
e)
a közösségi színtér
esetében a minimális nyitvatartási időt, minimálisan biztosítandó kutatási időt a fenntartó határozza meg
a kulturális intézmény vezetőjének szakmai javaslata alapján.
(2) A veszélyhelyzet ideje alatt az (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti kulturális intézményre vonatkozóan
a)
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
(a továbbiakban: Kultv.),
b)
a muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 376/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet,
c)
a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló
27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet,
d)
a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek
követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet, valamint
e)
a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet
alapján kötött külön megállapodás szerinti minimális nyitvatartási időre, minimálisan biztosítandó kutatási időre
vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.
(3) A nyilvános könyvtár minimális nyitvatartási idejét a fenntartó úgy kell hogy meghatározza, hogy a nyilvános
könyvtár a Kultv. 55. § (1) bekezdés g) és h) pontjában foglalt alapfeladatának eleget tudjon tenni.
(4) A levéltár a veszélyhelyzet ideje alatt is ellátja a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével
összefüggő szakmai követelményekről szóló 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet 47. §-a szerinti tájékoztatás
teljesítésével kapcsolatos feladatait.
(5) Közművelődési intézmény tevékenységének két hónapon túli szüneteltetése esetén a Kultv. 78/J. §-ától eltérően
a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) és a Közművelődési Kerekasztal véleményét nem kell
beszerezni.

2. §

(1) Ha az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi
XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 11. §-a alapján minősítéssel rendelkező előadó-művészeti szervezet
(a továbbiakban: Szervezet) a működését a veszélyhelyzet ideje alatt szünetelteti,
a)
a szünetelés ideje alatt a működésének finanszírozásával összefüggő hatályos megállapodás szerinti állami,
valamint önkormányzati támogatást részére biztosítani kell,
b)
az Emtv., valamint az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló
428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 9. §-a szerinti minősítéshez szükséges adatszolgáltatáshoz kapcsolódó
keretszámokat (mutatókat) legalább azok 70%-áig szükséges teljesíteni 2023. szeptember 10. napjáig, és
c)
a szünetelés ideje alatt elhalasztott előadásokat a szünetelés megszűnését követően pótolni kell, azzal, hogy
az elhalasztott előadás pótlásának időpontja nem eshet a működés szünetelésével érintett évadot követő
évad kezdő időpontját követő időpontra.
(2) A Szervezet fenntartója az (1) bekezdés szerinti szünetelés kezdő és befejező időpontjáról, valamint az elhalasztott
előadások számáról a minisztert a szünetelés kezdő időpontját legalább három munkanappal megelőzően
tájékoztatja.
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(3) Az (1) bekezdés szerinti szünetelés alatt a Szervezet tekintetében nem alkalmazható az Emtv. 30. § (1) bekezdése,
valamint az Emtv. 31. § (3) és (4) bekezdése.
3. §		
A veszélyhelyzeti ideje alatt az 1. § (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti kulturális intézmény és a 2. § (1) bekezdése
szerinti Szervezet foglalkoztatottjának jogviszonya egyoldalúan, a foglalkoztatott hátrányára, a veszélyhelyzet miatt
kialakult pénzügyi, gazdasági és szakmai körülményekre hivatkozva nem módosítható, illetve nem szüntethető
meg, azzal, hogy a határozott idejű jogviszony lejártát ez a tilalom nem érinti.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 470/2022. (XI. 21.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló
217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet és az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló
259/2022. (VII. 21.) 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 az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló
217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha az épületben található önkormányzati vagy állami bérlakás, szállóférőhely, akkor az épület
közös fogyasztását megvalósító, a távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti távhőtermelő létesítménynek
nem minősülő gázfogyasztó készülék vonatkozásában felhasználónak minősülő jogalany (a továbbiakban:
készüléküzemeltető) lakossági fogyasztónak minősül függetlenül attól, hogy a gázfogyasztó készülék egy vagy
több épület közös fogyasztását valósítja meg. Ha az épületben az önkormányzati vagy állami bérlakás, szállóférőhely
földgázfogyasztásának mérése közös mérővel történik, a közös mérés vonatkozásában felhasználónak minősülő
jogalany lakossági fogyasztónak minősül.”
(2) Az R1. a következő 18. §-sal egészül ki:
„18. § E rendeletnek a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról
szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet és az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról
szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 470/2022. (XI. 21.) Korm. rendelettel megállapított
7. § (4) bekezdését a 2022. augusztus 1-jén és azt követően egyetemes szolgáltató által értékesített földgáz
elszámolása során kell alkalmazni.”
(3) Az R1. 17. § (1) bekezdésében a „15-ei” szövegrész helyébe a „30-ai” szöveg lép.

2. Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról
szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása
2. §

(1) Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R2.) a következő 4/D. alcímmel egészül ki:

„4/D. Önkormányzati bérlakások, állami bérlakások, szállóférőhelyek közös fogyasztására vonatkozó
kedvezmények
7/I. § (1) Az ESZ-rendelet 7. § (4) bekezdése szerinti felhasználó az 5. § (1) bekezdésében meghatározott
kedvezményes földgázmennyiségen felüli kedvezményes mennyiségre jogosult, amelyet az 5. § (1) bekezdése
szerinti kedvezményes mennyiség és az épületben található önkormányzati bérlakások, állami bérlakások, önálló,
műszakilag megosztott lakások és minden negyedik szállóférőhely számának szorzata alapján kell meghatározni.
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Ennek igénybevételéhez a felhasználó mérési pontonként (felhasználási helyenként) nyilatkozik az épületben levő
önkormányzati bérlakások, állami bérlakások, szállóférőhelyek, önálló, műszakilag megosztott lakások és az önálló,
nem lakás céljára szolgáló helyiségek számáról, az egyetemes szolgáltató pedig a kedvezményes mennyiséget
a nyilatkozat benyújtását követő hónap első napjától alkalmazza, a 9. §-ban foglaltakra figyelemmel időarányosan.
(2) A kedvezményes mennyiségre való jogosultság ellenőrzésére és annak jogosulatlan igénybevétele
jogkövetkezményeire a 7. § (3) és (4) bekezdését kell alkalmazni.
(3) A kedvezményt az egyetemes szolgáltató által kiállított számla alapján az önkormányzati bérlakásban, állami
bérlakásban, szállóférőhelyen, illetve önálló, műszakilag megosztott lakásban élők felé érvényesíteni kell.”
(2) Az R2. 7. § (3) bekezdésében a „felhasználó társasháztól vagy lakásszövetkezettől” szövegrész helyébe
a „felhasználótól” szöveg lép.

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 471/2022. (XI. 21.) Korm. rendelete
egyes gazdasági tárgyú intézkedésekről
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A hitelintézetnél 2023. március 31. napjáig kötött, forintban elhelyezett látra szóló és legfeljebb egyéves futamidejű
betétszerződés alapján a betét összegére fizetett kamat nem haladhatja meg az Államadósság Kezelő Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos honlapján utoljára közzétett 3 hónapos hátralévő futamidővel
forgalomba hozott diszkont kincstárjegy aukciós átlaghozamának mértékét.
(2) Az (1) bekezdést
a)
lakossági ügyfelekkel legalább 20 000 000 forint összegben,
b)
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdés a), d), f ), i), l) és m) pontja
szerinti törvények hatálya alá tartozó szervezetekkel
kötött betétszerződésekre kell alkalmazni.

2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
3. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően kötött betétszerződésekre kell alkalmazni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 472/2022. (XI. 21.) Korm. rendelete
a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez
nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott
támogatásról szóló 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet] 2. § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kiegészítő támogatást a (2) bekezdés szerinti jogcímeken megalapozó mutatószámokat az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján kiadott
tájékoztató szerinti megalapozó felmérés keretében szolgáltatott adatok szerint kell figyelembe venni.”
2. §		
A 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A települési önkormányzatot megillető kiegészítő támogatás összege a települési önkormányzat által teljesített,
az Ávr. alapján kiadott tájékoztatóban szereplő, október 4-ei határidejű előirányzat-módosítás szerint módosul.
(4) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás alapján az önkormányzatot megillető kiegészítő
támogatás összege emelkedik, úgy a pótlólagosan járó támogatást egy összegben december 20-áig kell folyósítani.
(5) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás alapján az önkormányzatot megillető kiegészítő
támogatás összege csökken, úgy a csökkentést a december havi összegből kell levonni. Amennyiben a 2. § alapján
megállapított kiegészítő támogatás december hónapban folyósítandó összege nem éri el a csökkenés összegét, úgy
a fennmaradó összeget az önkormányzat 2022. december 31-éig visszafizeti.”
3. §		
A 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet 4. §-ában az „önkormányzatot a 2. § (3)” szövegrész helyébe az „önkormányzat a 3. §
(3)” szöveg lép.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A gazdaságfejlesztési miniszter 14/2022. (XI. 21.) GFM rendelete
az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok
és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet
módosításáról
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és
kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet (a továbbiakban:
Rendelet)
a)
1. melléklete az 1. melléklet,
b)
1. melléklete a 2. melléklet,
c)
3. melléklete a 3. melléklet
szerint módosul.
2. §		
A Rendelet 3. melléklet I. pontjában foglalt táblázat A:1 mezőjében a „Turisztikai Vagyonkezelő és
Ingatlanüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész helyébe az „EXPO 2025 Magyarország
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg lép.
3. §		
Hatályát veszti a Rendelet 1. melléklet
a)
IX. pontjában foglalt táblázat 18. sora,
b)
X. pontjában foglalt táblázat 9. sora,
c)
XII. pontjában foglalt táblázat 1., 3., 8., 10–12., 16–20. és 23–25. sora.
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. § b) pontja és a 2. melléklet 2022. december 1-jén lép hatályba.
Nagy Márton István s. k.,

		
		

gazdaságfejlesztési miniszter

1. melléklet a 14/2022. (XI. 21.) GFM rendelethez
1. A Rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a következő 6–9. sorral egészül ki:
(A
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

6.
7.
8.
9.

NFFKÜ – Nemzetközi Fejlesztési és
Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság

B
Cégjegyzékszám

C
Tulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége)

01-10-047549

2026. december 31.

01-09-191989

2026. december 31.

01-09-980439

2026. december 31.

01-09-920343

2026. december 31.
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2. A Rendelet 1. melléklet VI. pontjában foglalt táblázat a következő 10–15. sorral egészül ki:
(A

B

C
Tulajdonosi joggyakorlás

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

10.

Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

08-10-001787

2026. december 31.

11.

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

01-10-042272

2026. december 31.

12.

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-890710

2026. december 31.

13.

MAHART - PassNave Személyhajózási Korlátolt
Felelősségű Társaság

01-09-268781

2026. december 31.

14.

MAHART Magyar Hajózási Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

01-10-040095

2026. december 31.

01-10-045276

2026. december 31.

15. MAHART-Szabadkikötő Zrt.

időtartamának vége)

3. A Rendelet 1. melléklet VII. pontjában foglalt táblázat a következő 8. sorral egészül ki:

8.

(A

B

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-141325

C
Tulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége)

2026. december 31.

4. A Rendelet 1. melléklet IX. pontjában foglalt táblázat a következő 21–24. sorral egészül ki:
(A
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

B
Cégjegyzékszám

C
Tulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége)

21.

IKK Innovatív Képzéstámogató Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-047622

2026. december 31.

22.

BrainVisionCenter Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság

01-09-395007

2026. december 31.

23.

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-968419

2026. december 31.

24.

Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Központ
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-344208

2026. december 31.
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2. melléklet a 14/2022. (XI. 21.) GFM rendelethez
A Rendelet 1. melléklet XII. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„XII. Tulajdonosi joggyakorló: az Energiaügyi Minisztérium
A
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

B
Cégjegyzékszám

C
Tulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége

1.

MVM Energetika Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

01-10-041828

2026. december 31.

2.

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló
és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

01-10-048725

2026. december 31.

3.

NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-990421

2026. december 31.

4.

Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

01-10-141112

2026. december 31.

5.

Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

01-09-343437

2026. december 31.

6.

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

13-09-116986

2026. december 31.

7.

Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű
Társaság

01-09-288404

2026. december 31.

8.

HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld
Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

01-10-048684

2026. december 31.

9.

HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

13-10-040464

2026. december 31.

TECHTRA Technológiai Transzfer Intézet
10. Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

01-10-141703

2026. december 31.
”

3. melléklet a 14/2022. (XI. 21.) GFM rendelethez
A Rendelet 3. melléklete a következő VI. ponttal egészül ki:
„VI. Tulajdonosi joggyakorló: Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1.

A

B

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

17-09-003039

C
Tulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége

2026. december 31.
”
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A technológiai és ipari miniszter 27/2022. (XI. 21.) TIM rendelete
a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160. § 4. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §
(1) bekezdésében a „22. napját követő” szövegrész helyébe a „12. napját követő” szöveg lép.
2. §		
Hatályát veszti a Rendelet 5. § (6a) bekezdésében az „a 2021–2022-es fűtési időszakban várhatóan két hónapot
meghaladó időtartamban” szövegrész.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba.
		
		
		

a technológiai és ipari miniszter hatáskörében eljárva
Rogán Antal s. k.,
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1553/2022. (XI. 21.) Korm. határozata
az Európai Unió Tanácsa 2024. második félévi magyar elnöksége operatív feladatainak előkészítéséért és
lebonyolításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 12. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva e határozat hatálybalépésétől 2025. március 31. napjáig dr. Kovács Zoltánt az Európai Unió
Tanácsa 2024. második félévi magyar elnöksége (a továbbiakban: EU-elnökség) operatív feladatainak előkészítéséért
és lebonyolításáért felelős kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.
2. A kormánybiztos
a)
gondoskodik az EU-elnökség szervezési, logisztikai, operatív feladatainak ellátásáról, ideértve
az EU-elnökséggel kapcsolatos, Magyarországon rendezendő magas szintű találkozók és informális
rendezvények teljes körű előkészítését és lebonyolítását, az ezekkel kapcsolatos szervezési és
protokollfeladatok ellátását, valamint az EU-elnökségi arculattal és kommunikációval kapcsolatos feladatok
ellátását,
b)
felügyeli az EU-elnökség költségvetési tervezését, és biztosítja az EU-elnökség költségvetési, gazdálkodási
feladatainak végrehajtását,
c)
gondoskodik a társadalmi partnerek EU-elnökségi tevékenységekbe történő bevonásáról,
d)
gondoskodik az a)–c) pontban meghatározott feladatokkal kapcsolatos tárcaközi koordinációról.
3. A kormánybiztos a 2. pontban meghatározott feladatkörében
a)
előterjesztéseket készít a Kormány, illetve a kormányzati döntés-előkészítő testületek részére, szükség esetén
a Kormány intézkedését kezdeményezheti,
b)
észrevételeket tehet a kormány-előterjesztésekre, a jelentésekre, valamint a miniszteri rendeletek
tervezeteire,
c)
a központi államigazgatási szervektől, valamint az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó szervektől,
intézményektől – személyes adatnak nem minősülő − adatokat, információkat, elemzéseket kérhet,
d)
gondoskodik az EU-elnökség Kormánybizottság létrehozásáról szóló 1351/2022. (VII. 21.)
Korm. határozat szerinti kormánybizottság által meghozott döntéseknek, valamint az elfogadott
programoknak a végrehajtásáról,
e)
a feladatok végrehajtása során együttműködik a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, a Miniszterelnöki
Kabinetirodát vezető miniszterrel és a pénzügyminiszterrel,
f)
felelős az egyes minisztériumok által megtervezett programelemek végrehajtásáért,
g)
feladatkörében közreműködik az európai uniós ügyekért felelős államtitkárral a szakterületileg felelős
helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek munkájának irányításában.
4. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter útján
irányítja.
5. A kormánybiztos tevékenységéről az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszternek számol be.
6. A kormánybiztost feladatai ellátásában az Igazságügyi Minisztériumban működő kétfős titkárság segíti.
7. A kormánybiztos tevékenységének ellátásáért a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. § (1) bekezdése szerinti díjazásra jogosult.
8. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1554/2022. (XI. 21.) Korm. határozata
a Széchenyi Pihenő Kártyára vonatkozó szabályozás felülvizsgálatáról
A Kormány a turizmus-vendéglátás ágazat helyzetének javítása érdekében – figyelemmel a Széchenyi Pihenő Kártya
kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 22. §-ára –
a)
egyetért olyan szabályozási javaslat kidolgozásával, mely a Széchenyi Pihenő Kártya korlátozott rendeltetésű
fizetési számlán belüli alszámlák megszüntetésére irányul;
b)
felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter és a gazdaságfejlesztési
miniszter bevonásával, készítsen előterjesztést a Kormány részére az a) pontban foglaltak megvalósításához
szükséges intézkedésekről, és tegyen javaslatot a szabályozás módosítására.
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
gazdaságfejlesztési miniszter
Határidő:
2022. december 1.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1555/2022. (XI. 21.) Korm. határozata
a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Fővárosi és megyei
kormányhivatalok peres ügyei alcím kiadási előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
A Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatalok peres eljárásaiból származó fizetési kötelezettségeinek teljesítése
érdekében, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
17. §-ában, valamint a Kvtv. 4. mellékletében foglalt táblázat 2. pont 93. sorában biztosított jogkörében eljárva
jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Fővárosi és
megyei kormányhivatalok peres ügyei alcím kiadási előirányzatának legfeljebb 9 858 362 forint összeggel történő
túllépését.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1556/2022. (XI. 21.) Korm. határozata
a Belső Biztonsági Alap Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról
1. A Kormány a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 4. § c) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a Belső Biztonsági Alap Program Plusz éves fejlesztési keretét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1556/2022. (XI. 21.) Korm. határozathoz
Belső Biztonsági Alap Program Plusz éves fejlesztési kerete
1. Bűnügyi adat- és információcsere fejlesztése című, 1. számú egyedi célkitűzés
A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás címe

Felhívás keretösszege

Projektkiválasztási

Felhívás meghirdetésének

(Mrd Ft)

eljárásrend

tervezett ideje

2.

BBA Plusz – 1.1.1

Az AFIS és az interoperabilitási feladatokat kiszolgáló rendszerek
fejlesztése, informatikai kapacitásbővítés

0,45

kiemelt

2022. IV. negyedév

3.

BBA Plusz – 1.1.2

Információs és kommunikációs technológiai fejlesztések a bűnügyi
adatcsere terén

0,30

standard

2022. IV. negyedév

4.

BBA Plusz – 1.2.1

Bűnügyi adatcsere terén szakmai továbbképzések és szakértői
ismeretbővítés

0,34

standard

2022. IV. negyedév

2. Műveleti együttműködés fejlesztése című, 2. számú egyedi célkitűzés
A
1.

Felhívás azonosító jele

2.

BBA Plusz – 2.2.1

B
Felhívás címe

Összekötő tisztviselői hálózat fejlesztése és szakértői ismeretbővítés

C

D

E

Felhívás keretösszege

Projektkiválasztási

Felhívás meghirdetésének

(Mrd Ft)

eljárásrend

tervezett ideje

2,21

standard

2022. IV. negyedév

3. Bűnüldözés és bűnmegelőzés fejlesztése című, 3. számú egyedi célkitűzés
A
1.

B

C

D

E

Felhívás keretösszege

Projektkiválasztási

Felhívás meghirdetésének

Felhívás címe

(Mrd Ft)

eljárásrend

tervezett ideje

2.

BBA Plusz – 3.1.1

Kompetenciafejlesztés a határon átnyúló bűnözés elleni hatékony fellépés
érdekében

1,29

standard

2022. IV. negyedév

3.

BBA Plusz – 3.1.2

Bűnüldözés, bűnmegelőzés fokozását célzó szakértői ismeretbővítés

0,50

standard

2022. IV. negyedév

4.

BBA Plusz – 3.3.1

Rendészeti, igazságügyi megelőzési és áldozatsegítési programok

1,42

standard

2022. IV. negyedév

5.

BBA Plusz – 3.3.2

Radikalizáció és kiberbűnözés elleni fellépést célzó megelőzési
programok

0,42

standard

2022. IV. negyedév
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A Kormány 1557/2022. (XI. 21.) Korm. határozata
a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
1 200 600 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló
2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi
kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport
(a továbbiakban: GÚP előirányzat) terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló
814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja a GÚP előirányzatnak az 1. pont
szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további –
1 200 600 000 forinttal történő túlteljesülését.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1557/2022. (XI. 21.) Korm. határozathoz
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2022.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

XLVII.
1
1
385484

1
K5
2
1

386728

3

K3
K8
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Gazdaság-újraindítási Alap
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Gazdaság-újraindítási programok
Egyéb működési célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-1 200 600 000

600 000
1 200 000 000
forintban

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

XLVII.
2
1
386728

3

Magyar Államkincstár 1 példány

Kiemelt előirányzat
neve

Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

1 200 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

I.n.év
1 200 600 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
1 200 600 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1558/2022. (XI. 21.) Korm. határozata
a 2022. évi fejlesztéspolitikai pénzügyi célokról, továbbá a 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó
indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről szóló
1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1166/2022. (III. 21.) Korm. határozat módosításáról
A 2022. évi fejlesztéspolitikai pénzügyi célokról, továbbá a 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó
indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1207/2021. (IV. 29.)
Korm. határozat módosításáról szóló 1166/2022. (III. 21.) Korm. határozat
a)
1. pont i) alpontjában az „1179,4” szövegrész helyébe a „345,1” szöveg,
b)
1. mellékletében foglalt táblázat
ba)
D:11 mezőjében a „4,5” szövegrész helyébe a „4,0” szöveg,
bb)
D:13 mezőjében a „3078,0” szövegrész helyébe a „3077,5” szöveg,
bc)
F:15 mezőjében a „288,1” szövegrész helyébe a „212,9” szöveg,
bd)
F:16 mezőjében a „400,0” szövegrész helyébe a „357,2” szöveg,
be)
F:17 mezőjében a „49,8” szövegrész helyébe a „13,2” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1559/2022. (XI. 21.) Korm. határozata
a 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint
a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat módosításáról
1. A 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint
a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1207/2021. (IV. 29.)
Korm. határozat]
a)
2. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b)
3. melléklete helyébe a 2. melléklet
lép.
2. A Kormány visszavonja az 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat 2. pont b) alpontját.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1559/2022. (XI. 21.) Korm. határozathoz
„2. melléklet az 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozathoz
A

B

C

D

E

Maximális kötelezettség1.

Program végrehajtásáért
felelős minisztérium

vállalási szint
Program

Alap

Maximális kötelezettség-

az indikatív támogatási keret

vállalási szint

%-ában

(milliárd forint)

(százalék)

2.

ESZA

116,88

800,60

3.

ERFA

123,96

453,80

ERFA
REACT
EU

110,67

64,85

ESZA
REACT
EU

134,83

53,80

FEAD

109,34

41,27

ERFA

128,36

2499,41

ESZA

112,92

769,07

Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív
Program

4.

5.
Rászoruló Személyeket
Támogató Operatív
Program

6.
7.
8.
9.

Miniszterelnökség

YEI

100,01

33,59

ERFA
REACT
EU

116,01

100,00

ESZA
REACT
EU

106,87

84,00

ERFA

127,92

1562,28

ESZA

112,26

158,11

ERFA

121,27

202,06

ESZA

99,71

187,34

KA

137,62

1464,97

ERFA

145,56

354,39

KA

128,53

1543,28

ERFA

112,58

38,66

REACT EU
ERFA

111,66

91,00

ESZA

116,48

271,94

KA

105,39

78,99

Magyar Halgazdálkodási
Operatív Program

ETHA

117,34

20,53

Vidékfejlesztési Program

EMVA

106,80

3142,80

Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív
Program

10.

11.
12.

Terület- és
Településfejlesztési
Operatív Program

13.
14.

Versenyképes
Közép-Magyarország
Operatív Program

15.
16.

Integrált
Közlekedésfejlesztési
Operatív Program

17.
18.

Környezeti és
Energiahatékonysági
Operatív Program

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Miniszterelnöki
Kabinetiroda

Agrárminisztérium

Közigazgatás- és
Közszolgáltatás-fejlesztési
Operatív Program

”
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2. melléklet az 1559/2022. (XI. 21.) Korm. határozathoz
„3. melléklet az 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozathoz
A

B

C

D

E

Maximális
kötelezettség1.

Program végrehajtásáért
felelős minisztérium

vállalási szint
Program

Alap

az indikatív
támogatási keret
%-ában

Maximális
kötelezettségvállalási szint
(milliárd forint)

(százalék)

2.

EFOP-1 – Együttműködő
társadalom

126,43

444,28

3.

EFOP-2 –
Infrastrukturális
beruházások
a társadalmi
együttműködés
erősítése érdekében

129,58

255,80

4.

EFOP-3 – Gyarapodó
tudástőke

105,07

337,41

5.

EFOP-4 –
Infrastrukturális
beruházások
a gyarapodó tudástőke
érdekében

117,38

198,00

EFOP-5 – Pénzügyi
eszközök alkalmazása
a társadalmi
együttműködés
erősítése érdekében,
valamint társadalmi
innováció és
transznacionális
együttműködések

152,20

18,92

7.

EFOP-6 – A Covid19világjárvány okozta
válsághelyzet kezelésére
szolgáló egészségügyi
intézkedések
(REACT EU)

110,67

64,85

8.

EFOP-7 – A Covid19világjárvány okozta
válsághelyzet kezelésére
szolgáló intézkedések
(REACT EU)

134,83

53,80

–

109,34

41,27

Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív
Program
6.

9.

Miniszterelnökség

Rászoruló
Személyeket
Támogató Operatív
Program
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10.

GINOP-1 – Kis- és
középvállalkozások
versenyképességének
javítása

155,94

766,59

11.

GINOP-2 – Kutatás,
technológiai fejlesztés
és innováció

116,14

516,24

12.

GINOP-3 –
Infokommunikációs
fejlesztések

110,00

134,03

13.

GINOP-4 – Energia

110,04

69,25

14.

GINOP-5 – ESZA –
Foglalkoztatás

113,44

604,76

GINOP-5 – YEI –
Foglalkoztatás

100,01

33,59

GINOP-6 – Versenyképes
munkaerő

111,03

164,30

17.

GINOP-7 – Turizmus

113,48

139,39

18.

GINOP-8 – Pénzügyi
eszköz

124,21

873,91

19.

GINOP-9 –
A Covid19 világjárvány
és gazdasági
következményei okozta
válság elhárítása
(REACT EU)

116,01

100,00

20.

GINOP-10 –
A Covid19 világjárvány
munkaerőpiaci
következményeinek
kezelése (REACT EU)

106,87

84,00

15.
16.

Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív
Program
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21.

TOP-1 – Térségi
gazdasági környezet
fejlesztése
a foglalkoztatás
elősegítésére

136,31

506,74

22.

TOP-2 – Vállalkozásbarát,
népességmegtartó
településfejlesztés

180,44

276,79

23.

TOP-3 –
Alacsony szén-dioxid
kibocsátású gazdaságra
való áttérés kiemelten
a városi területeken
prioritási tengely

113,32

236,68

24.

TOP-4 –
A helyi közösségi
szolgáltatások
fejlesztése és
a társadalmi
együttműködés
erősítése

113,33

72,27

TOP-5 –
Megyei és helyi emberi
erőforrás fejlesztések,
foglalkoztatásösztönzés és társadalmi
együttműködés

118,90

102,52

26.

TOP-6 –
ERFA Fenntartható
városfejlesztés a megyei
jogú városokban

112,09

445,42

27.

TOP-6 –
ESZA Fenntartható
városfejlesztés a megyei
jogú városokban

104,48

42,98

28.

TOP-7 –
ERFA Közösségi szinten
irányított városi helyi
fejlesztések (clld)
prioritási tengely

93,36

24,38

29.

TOP-7 –
ESZA Közösségi szinten
irányított városi helyi
fejlesztések (clld)
prioritási tengely

93,51

12,61

25.

Terület- és
Településfejlesztési
Operatív Program
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30.

VEKOP-1 – Vállalkozások
versenyképességének
javítása

119,97

52,23

31.

VEKOP-2 – Kutatás,
fejlesztés és technológiai
innováció

113,79

45,98

32.

VEKOP-3 –
Infokommunikációs
fejlesztések

105,47

6,82

33.

VEKOP-4 – Turisztikai
és természetvédelmi
fejlesztések

99,79

11,00

34.

VEKOP-5 –
Az energiahatékonyság,
az intelligens
energiahasználat és
a megújuló energiák
felhasználásának
támogatása

110,69

41,05

35.

VEKOP-6 – Települési
környezet- és
közszolgáltatás-fejlesztés

160,08

44,98

36.

VEKOP-7 – Társadalmi
hozzáférést bővítő
és humánerőforrás
fejlesztést támogató
programok

114,74

44,89

37.

VEKOP-8 –
Foglalkoztathatóságot
szolgáló programok

90,29

79,09

38.

VEKOP-9 – Közigazgatásés közszolgáltatás
fejlesztés

103,59

63,36

Versenyképes
Közép-Magyarország
Operatív Program
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39.

IKOP-1 – Nemzetközi
(TEN-T) közúti
elérhetőség javítása

180,41

599,14

40.

IKOP-2 – Nemzetközi
(TEN-T) vasúti és vízi
elérhetőség javítása

116,52

583,46

41.

IKOP-3 – ERFA
Fenntartható városi
közlekedés fejlesztése
és elővárosi vasúti
elérhetőség javítása

151,34

190,67

42.

IKOP-3 – KA
Fenntartható városi
közlekedés fejlesztése
és elővárosi vasúti
elérhetőség javítása

121,90

282,36

43.

IKOP-4 – TEN-T hálózat
közúti elérhetőségének
javítása

139,37

163,72

44.

KEHOP-1 –
A klímaváltozás
hatásaihoz való
alkalmazkodás

121,00

429,39

45.

KEHOP-2 – Települési
vízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás,
szennyvízkezelés
fejlesztése

139,06

575,40

46.

KEHOP-3 –
Hulladékgazdálkodással
és kármentesítéssel
kapcsolatos fejlesztések

124,42

171,27

KEHOP-4 –
Természetvédelmi
és élővilág-védelmi
fejlesztések

112,58

38,66

48.

KEHOP-5 –
Energiahatékonyság
növelése, megújuló
energiaforrások
alkalmazása

124,73

367,23

49.

KEHOP-6 – A Covid19
világjárványt követő
zöld és reziliens
gazdasági helyreállítás
előkészítése (REACT-EU)

111,66

91,00

47.

Integrált
Közlekedésfejlesztési
Operatív Program

Környezeti és
Energiahatékonysági
Operatív Program
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50.

KÖFOP-1 –
Az adminisztratív terhek
csökkentése

120,47

208,40

51.

KÖFOP-2 –
A szolgáltatási szemlélet
és az etikus működés
megerősítése a
közszolgálatban

105,08

63,54

KÖFOP-3 –
Az ESZA, ERFA,
KA finanszírozású
operatív programok
végrehajtásához
kapcsolódó technikai
segítségnyújtás

105,39

78,99

Magyar
Halgazdálkodási
Operatív Program

–

117,34

20,53

Vidékfejlesztési
Program

–

106,80

3142,80

Miniszterelnöki
Kabinetiroda

Közigazgatás- és
Közszolgáltatásfejlesztési Operatív
Program

52.

53.
Agrárminisztérium
54.

”

A Kormány 1560/2022. (XI. 21.) Korm. határozata
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról
1. A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat] 1. pont j) alpontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„j) jóváhagyja a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 6. prioritása 44,98 milliárd forint összegű
meghirdethető keretét, amely 16,88 milliárd forinttal haladja meg a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív
Program 6. prioritásának keretét,”
2. Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1/B. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1/B. A Kormány felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
végrehajtásáért felelős irányító hatóság útján a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program végrehajtása
során
a) a 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint
a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat 2. és 4. pontja szerint szükséges
kötelezettségvállalások mértékénél vegye figyelembe az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális
Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati
Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális
Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések
megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és
a Tanács 1303/2013/EU rendelet 25a. cikke szerinti számviteli éveket érintő 100%-os mértékű társfinanszírozási
arányt,
b) tegyen javaslatot a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program meghirdethető keretének az a) alpont
szerinti indokolt mértékű csökkentésére,
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c) gondoskodjon a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program érintett prioritásainak az a) alpont szerinti
indokolt mértéktől eltérő kötelezettségvállalása esetén a többlet-kötelezettségvállalásoknak a Versenyképes
Közép-Magyarország Operatív Program többi prioritása terhére történő elszámolásáról az Európai Bizottság által
kiadott programzárási útmutató alapján.
Felelős:
területfejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos”
3. Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet
3.1. 1. pontjában foglalt táblázat
3.1.1.
C:5b mezőjében a „32,0” szövegrész helyébe a „31,241” szöveg,
3.1.2.
C:5d mezőjében az „1,502” szövegrész helyébe a „0,646” szöveg,
3.1.3.
C:6 mezőjében az „1,23” szövegrész helyébe a „0,938” szöveg,
3.2. 2. pontjában foglalt táblázat
3.2.1.
C:2 mezőjében a „19,97” szövegrész helyébe a „18,485” szöveg,
3.2.2.
C:3 mezőjében a „10,20” szövegrész helyébe a „9,7” szöveg,
3.3. 4. pontjában foglalt táblázat
3.3.1.
C:2 mezőjében a „6,18” szövegrész helyébe a „6,05” szöveg,
3.3.2.
C:3 mezőjében az „1,13” szövegrész helyébe az „1,26” szöveg,
3.4. 6. pontjában foglalt táblázat
3.4.1.
C:2 mezőjében a „10,330” szövegrész helyébe a „10,656” szöveg,
3.4.2.
C:2a mezőjében a „11,619” szövegrész helyébe a „12,764” szöveg,
3.4.3.
C:3 mezőjében a „12,601” szövegrész helyébe a „14,086” szöveg,
3.4.4.
C:5 mezőjében az „1,493” szövegrész helyébe az „1,319” szöveg,
3.5. 7. pontjában foglalt táblázat
3.5.1.
C:7d mezőjében a „0,385” szövegrész helyébe a „0,366” szöveg,
3.6. 8. pontjában foglalt táblázat
3.6.1.
C:3 mezőjében a „0,97” szövegrész helyébe a „0,972” szöveg,
3.6.2.
C:5 mezőjében a „0,464” szövegrész helyébe a „0,462” szöveg,
3.6.3.
C:7 mezőjében az „1,070” szövegrész helyébe a „0,711” szöveg,
3.7. 9. pontjában foglalt táblázat
3.7.1.
C:5e mezőjében az „1,534” szövegrész helyébe az „1,478” szöveg,
3.7.2.
C:7 mezőjében a „0,76” szövegrész helyébe a „0,66” szöveg,
3.7.3.
C:9 mezőjében a „3,697” szövegrész helyébe a „3,935” szöveg,
3.7.4.
C:11 mezőjében a „3,20” szövegrész helyébe a „3,477” szöveg,
3.8. 11. pontjában foglalt táblázat
3.8.1.
C:4 mezőjében a „0,35” szövegrész helyébe a „0,32” szöveg,
3.8.2.
C:8 mezőjében az „5,38” szövegrész helyébe az „5,37” szöveg,
3.8.3.
C:17 mezőjében a „0,10” szövegrész helyébe a „0,08” szöveg,
3.8.4.
C:18 mezőjében a „0,81” szövegrész helyébe az „1,44” szöveg,
3.8.5.
C:21 mezőjében az „1,31” szövegrész helyébe az „1,39” szöveg,
3.8.6.
C:24 mezőjében a „0,45” szövegrész helyébe a „0,43” szöveg
lép.
4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1561/2022. (XI. 21.) Korm. határozata
az EFOP-2.2.0-16-2016-00008 azonosító számú, „Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése”
című kiemelt projekt összköltségének 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-2.2.0-16-2016-00008 azonosító számú, „Pszichiátriai és addiktológiai
gondozóhálózat fejlesztése” című 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
2. A Kormány egyetért azzal, hogy az 1. mellékletben foglalt táblázat G:2 mezőjében meghatározott, legfeljebb
26 329 766 forint összegű, az európai uniós forrás terhére el nem számolható költség – a Gazdaság-újraindítási Alap
uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló
481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés f ) pontja alapján – a központi költségvetés XIX. Gazdaságújraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program hazai társfinanszírozáson
felüli felhasználásával kerüljön finanszírozásra.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

D

E

F

G

H

I

A 481/2021. (VIII. 13.)

1.

Korm. rendelet 9. § (1)

Eredeti

Hatályos

Projekt azonosító

Projekt

Kedvezményezett

támogatás/

támogatási

Hatályos összköltség

száma

megnevezése

neve

összköltség

összeg

(bruttó, forint)

(bruttó, forint)

(bruttó, forint)

bekezdés f) pontja alapján
az EFOP előirányzat hazai
társfinanszírozása terhére
finanszírozandó összeg

Projekt megnövelt
összköltsége
legfeljebb

Projekt rövid bemutatása

(bruttó, forint)

(bruttó, forint)

2.

EFOP-2.2.0-162016-00008

Pszichiátriai és
addiktológiai
gondozóhálózat
fejlesztése

Országos Kórházi
Főigazgatóság

4 000 000 000

4 723 940 502

4 917 576 292

26 329 766

4 943 906 058

A projekt célja a pszichiátriai
és addiktológiai szakellátások
minőségének, valamint
az azokhoz való hozzáférés
javítása és ezáltal a lakosság
mentális egészségi állapotának
fejlesztése, összhangban
az Egészséges Magyarország
2014−2020 egészségügyi ágazati
stratégia célkitűzéseivel. Speciális
célok továbbá: pszichiátriai
és addiktológiai betegek
lakossághoz közeli egészségügyi
ellátásához való hozzáférésének
javítása, a pszichiátriai
és addiktológiai fekvőbetegszakellátás lehetséges
lerövidítése, kiváltása,
a gondozóintézeti gondozás
ellátási minőségének és
hatékonyságának javítása,
valamint a humán kompetenciák
fejlesztése.
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1. melléklet az 1561/2022. (XI. 21.) Korm. határozathoz
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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.

