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III. Kormányrendeletek

A Kormány 23/2022. (I. 27.) Korm. rendelete
egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 53. § (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 3. és a 4. § tekintetében a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény 23. § (2) bekezdés 1. és 2. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény 23. § (1) bekezdés 10–16. és 19–21. pontjában, 
valamint (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett  
falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló  
525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és 
egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A NAK agrárigazgatási hatósági feladatai körében a falugazdász-hálózat útján:)
„a) nyilvántartásba veszi a mezőgazdasági őstermelőket,”

2. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló  
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 18. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(Az Éltv.)
„b) 34.  § (2)  bekezdés b)–l)  pontjában, a  közcélú igénybevétel kivételével a  34.  § (3)  bekezdés a)  pontjában, 
34.  § (4)  bekezdés k)  pontjában, 53.  § (3) és (4)  bekezdésében, 61.  §-ában, 63/B.  §-ában foglaltak tekintetében 
a  NÉBIH, az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, valamint 
az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal,”
(a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv.)

3. §  A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 58. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány termőhelyi katasztert vezető szervként)
„a) a Btv. 2. § (2) bekezdésében,”
(foglaltak tekintetében a NÉBIH-et jelöli ki.)

4. §  A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
a) 9. § (1) bekezdés a) pontjában a „8. §-ában” szövegrész helyébe a „7. § (2) bekezdésében, 8. §-ában” szöveg,
b) 9. § (1) bekezdés d) pontjában a „7. § (1) és (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „7. § (1) bekezdésében” 

szöveg
lép.
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3. A szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási 
kötelezettségekről szóló 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 
435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet] 27. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„27.  § (1) Az  ültetvényhasználó a  szőlőültetvényben bekövetkezett, a  szüret elmaradását okozó káreseményt 
legkésőbb a káresemény bekövetkezését követő 15 napon belül bejelenti a hegybírónak.
(2) A hegybíró az (1) bekezdés szerinti bejelentést nyilvántartásba veszi.
(3) A hegybíró a nyilvántartott bejelentésekkel összefüggő ültetvények legalább 5%-át a helyszínen ellenőrzi.”

6. §  A 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet 28–31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. § (1) Az ültetvény használója a szüretet megelőző borpiaci év július 1-jéig megküldi a gazdasági aktát vezető 
hegybíró részére az  általa a  szőlőültetvénye vagy ültetvényrésze vonatkozásában megkötött szőlőfelvásárlási 
szerződést.
(2) A  több borpiaci évre kötött szőlőfelvásárlási szerződést elegendő a szerződésben megadott első borpiaci évet 
megelőzően megküldeni az (1) bekezdésben foglaltak szerint.
(3) A  hegybíró az  ültetvény használója részére legkésőbb július 15-ig szüret bejelentő lapot küld minden 
olyan szőlőültetvény és ültetvényrész vonatkozásában, amelynek termésére szóló szőlőfelvásárlási szerződést 
az (1) bekezdésben megadott határidőig nem küldték meg a hegybírónak.
(4) A  hegybíró a  felvásárló részére legkésőbb július 15-ig felvásárlási űrlapot küld minden olyan szőlőültetvény 
és ültetvényrész vonatkozásában, amely termésének felvásárlójaként az  (1)  bekezdés szerinti szerződésben 
megjelölték. A felvásárlási űrlap másolatát a hegybíró megküldi az ültetvény használója részére.
(5) Ha az  (1) bekezdés szerint bejelentett szőlőfelvásárlási szerződésben megjelölt szőlőültetvény és ültetvényrész 
vonatkozásában módosul a  szőlőfelvásárlási szerződés, azt az  ültetvény használója haladéktalanul bejelenti 
a hegybírónak. Ha a szőlőfelvásárlási szerződés módosítására július 1-jét követően kerül sor, a hegybíró a módosult 
szőlőfelvásárlási szerződéssel le nem fedett szőlőültetvény és ültetvényrész vonatkozásában haladéktalanul szüret 
bejelentő lapot küld a szőlőültetvény és ültetvényrész használója részére.
(6) Az  ültetvény használója legkésőbb a  szüret utolsó napjáig nyilatkozik a  hegybíró részére, ha szőlőültetvényét, 
ültetvényrészét több részre kívánja felosztani, vagy a  felosztást meg kívánja változtatni. A  változtatással 
kialakított ültetvényrészek vonatkozásában a  (3) és (4)  bekezdés alapján már kiadott, de a  31.  § (1)  bekezdése 
szerinti adatszolgáltatáshoz még be nem nyújtott szüret bejelentő lapokat és felvásárlási űrlapokat a  hegybíró 
érvényteleníti, és új szüret bejelentő lapokat vagy felvásárlási űrlapokat küld meg a  (3) és (4)  bekezdésben 
foglaltaknak megfelelően.
29. § (1) Ha a szőlőtermést nem az ültetvény használója vagy vele azonos borgazdasági egységbe tartozó személy 
dolgozza fel, az  ültetvény használója a  szőlőfelvásárlási szerződésben megjelölt határidőig, de legkésőbb a  szüret 
utolsó napjáig megküldi a szüret bejelentő lapot a szőlőtermés felvásárlója részére.
(2) A  felvásárló a  felvásárlási űrlap alapján, vagy ha a  felvásárlásról a  hegybíró részére benyújtott nyilatkozattal 
nyilatkozott, a szüret bejelentő lap alapján a Btv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott felvásárlási jegyet állít ki.
(3) Ha a  szőlőfelvásárlási szerződés árképletet vagy értékmegosztási záradékot alkalmaz, a  felvásárlási jegyen 
szereplő árat legkésőbb a képletben vagy az értékmegosztási záradékban szereplő összes tényező ismertté válását 
követő hetedik munkanapig kell megadni.
(4) Az augusztus 1-jét megelőzően
a) megkezdett szüret kezdőnapjának, valamint
b) befejezett szüret befejezési napjának
az e rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítése szempontjából augusztus 1-jét kell tekinteni.
30.  § (1) A  szőlőültetvény vagy ültetvényrész további szüretének bejegyzése érdekében az  ültetvény használója 
legkésőbb az  új szüretet megelőző napig tájékoztatja a  hegybírót a  további szüretről. A  hegybíró a  tájékoztatást 
haladéktalanul továbbítja a felvásárló részére.
(2) A  hegybíró az  (1)  bekezdés szerinti tájékoztatás alapján új szüret bejelentő lapot ad ki a  szőlőültetvény vagy 
ültetvényrész vonatkozásában.
(3) A  felvásárló legkésőbb az  (1)  bekezdés szerinti tájékoztatást követő 7. napig a  hegybíró részére kifogást 
nyújthat  be a  további szüret bejegyzése ellen, ha az  a  részére átadott szőlőtermésből előállítható borászati 
terméken jelölhető földrajzi árujelzők, klasszifikációs szintek, bortípusok vagy a  miniszteri rendeletben 
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meghatározott szabályozott kifejezések körét a  szőlőfelvásárlási szerződésben meghatározottakkal 
összeegyeztethetetlenné tenné. A  kifogás elmulasztása a  szüret bejegyzéséhez való hozzájárulásnak minősül. 
A kifogást a kifogást tevő a hegybíró részére benyújtott nyilatkozattal visszavonhatja.
(4) A  (3)  bekezdés szerint benyújtott kifogás elfogadhatóságát a  hegybíró megvizsgálja a  (3)  bekezdés szerinti 
összeegyeztethetetlenség fennállása szempontjából. Összeegyeztethetetlenség fennállása esetén a  hegybíró 
tájékoztatja az ültetvény használóját a kifogásról és annak tartalmáról.
(5) A  felvásárlással érintett szőlőültetvény vagy ültetvényrész vonatkozásában további szüretről csak abban 
az esetben jegyezhető be szüreti bejegyzés, ha
a) a hegybíró megállapítja, hogy a szőlőültetvény vagy ültetvényrész vonatkozásában korábban kiadott valamennyi 
szüret bejelentő lap és felvásárlási űrlap a  31.  § (1)  bekezdése szerinti adatszolgáltatás keretében benyújtásra 
került, és
aa) a  28.  § (1)  bekezdése alapján megküldött vagy a  (3)  bekezdés szerinti kifogáshoz mellékelt felvásárlási 
szerződésben megjelölt értékű vagy megjelölt földrajzi árujelző alapján megállapítható hozamkorlátot az addigi és 
a további szürettel szüretelt mennyiség összességében nem haladja meg, vagy
ab) ahhoz a korábbi szürettel érintett felvásárló a (3) bekezdés alapján hozzájárul, vagy
b) a szőlőültetvényről vagy ültetvényrészről származó termést az ültetvényhasználó vagy vele azonos borgazdasági 
egységbe tartozó személy dolgozza fel.
31. § (1) A szüretről a szőlőtermés
a) felvásárlása esetén a felvásárló a felvásárlási jeggyel legkésőbb a szüret utolsó napját követő 7. napig,
b) saját feldolgozása esetén az ültetvény használója a szüret bejelentésével legkésőbb
ba) november 30-ig vagy
bb) november 30-át követő szüret esetén a szüret utolsó napját követő 7. napig
adatot szolgáltat a hegybíró részére.
(2) Az  (1)  bekezdés a)  pontjában foglaltaktól eltérően a  felvásárló a  felvásárlási űrlap vagy szüret bejelentő lap 
alapján kiállított felvásárlási jeggyel legkésőbb november 30-ig szolgáltat adatot, ha a felvásárló a borászati üzembe 
betárolt szőlőt a 44. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglalt határidőtől eltérően legkésőbb az átvételt követő 
munkanapon, a betárolt szőlő fajtájának, cukortartalmának és a szőlőültetvény vagy ültetvényrész azonosítójának 
megadásával bejegyzi a szakmai-jövedéki nyilvántartásba.
(3) A  hegybíró az  (1)  bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján szüreti bejegyzést jegyez be az  ePincekönyv 
rendszerbe. A hegybíró a szüret bejegyzésekor a szőlő mennyiségét a 28. § (1) bekezdése alapján megküldött vagy 
a 30. § (3) bekezdése szerint benyújtott és a 30. § (4) bekezdése alapján elfogadható kifogáshoz mellékelt felvásárlási 
szerződésben megjelölt értékű vagy megjelölt földrajzi árujelző alapján megállapítható hozamkorlát alapján 
megállapított értékkel jegyzi be.
(4) Ha a szüreti bejegyzés nem teszi lehetővé azon földrajzi árujelző, illetve bortípus nevének használatát, amely
a) feltüntethető lenne a kiállított első származási bizonyítvány alapján a borászati terméken annak közfogyasztásra 
történő forgalomba hozatalakor, az  első származási bizonyítványt be kell vonni, és kérelemre új első származási 
bizonyítványt kell kiállítani;
b) a  végső származási bizonyítványon szerepel, a  végső származási bizonyítványt be kell vonni, és az  érintett 
borászati terméktétel forgalombahozatali azonosítóját érvényteleníteni kell.
(5) Az  ültetvény használója legkésőbb a  szüret első napján a  hegybírónak nyilatkozhat arról, hogy a  gazdasági 
aktával rendelkező elismert termelői integrációs szervezet, termelői csoport vagy szövetkezet
a) a szüret adminisztrációjával összefüggő adataihoz hozzáférjen, valamint
b) nevében és képviseletében
ba) eljárhat a 28–30. § szerint,
bb) az (1) bekezdés szerint adatot szolgáltathat.
(6) Az (5) bekezdés szerinti nyilatkozatot az ültetvény használója több évre vagy határozatlan időre is megteheti.
(7) Ha a  felvásárló külföldi adóügyi illetőségűnek minősülő személy, a  felvásárlási jeggyel – az  (1)  bekezdés 
a) pontjában foglaltaktól eltérően – az ültetvényhasználó szolgáltat adatot a hegybíró részére.”

7. §  A 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„34. § A borászati üzemengedélyes a borászati üzem
a) engedélyezett tevékenységében vagy az  üzemengedély iránti kérelemben megadott adataiban bekövetkezett 
változást,
b) működésének megszüntetését, valamint
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c) területén üzembe helyezett, szőlőmust sűrítésére, finomított szőlőmustsűrítmény előállítására szolgáló, valamint 
a fordított ozmózis elvén működő berendezés üzembe helyezését
a változást, a  megszüntetést vagy az  üzembe helyezést követő 8 napon belül bejelenti a  kormányhivatal és 
a gazdasági aktát vezető hegybíró részére.”

8. §  A 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„37. § (1) A borászati üzemengedélyes a borászati üzem helye szerint illetékes hegybíró részére
a) a  seprős újbor előállításának igazolására első származási bizonyítvány iránti kérelmet nyújt be legkésőbb 
az  előállítás borpiaci évében január 10-ig, a  tokaji borkülönlegességek és a  november 30-át követően szüretelt 
szőlőből készült borászati termékek előállítása esetében február 20-ig,
b) must származási bizonyítvány iránti kérelmet nyújt be
ba) a kitárolásra vagy értékesítésre szánt, valamint
bb) a  tokaji borkülönlegességek és a  november 30-át követően szüretelt szőlőből készült borászati termékek 
kivételével az előállítás borpiaci évében január 5-ig seprős újbor készítéséhez fel nem használt
szőlőmust, sűrített szőlőmust, finomított szőlőmustsűrítmény, részben erjedt szőlőmust és még erjedésben lévő 
újbor vonatkozásában az előállítás borpiaci évében január 10-ig, valamint
c) termelési jelentést nyújt be legkésőbb az előállítás borpiaci évében január 15-ig, a tokaji borkülönlegességek és 
a november 30-át követően szüretelt szőlőből készült borászati termékek előállítása esetében március 1-ig.
(2) Az  első származási bizonyítvány kiállításakor a  hegybíró az  első származási bizonyítvánnyal érintett borászati 
termékre vonatkozó must származási bizonyítványt
a) módosítja az első származási bizonyítvánnyal összefüggően még fel nem használt mennyiségre, vagy
b) érvényteleníti és bevonja, ha az  első származási bizonyítvánnyal összefüggően a  teljes mennyiség 
felhasználásra került.
(3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott határidő elmulasztása esetén az  első származási bizonyítvány, valamint 
a  must származási bizonyítvány a  Hktv. 41.  §-ában foglaltak alkalmazása mellett legkésőbb a  borpiaci év 
július 15. napjáig kérelmezhető.
(4) Az  (1)  bekezdésben foglaltaktól eltérően az  első származási bizonyítvány, valamint a  must származási 
bizonyítvány kiállítása iránt a  Btv. 9.  § (4)  bekezdése szerinti igazoláson alapuló kérelem legkésőbb az  igazolás 
kiállítását követő 7. napig nyújtható be. Az ilyen módon benyújtott kérelem nem képezi a termelési jelentés részét.
(5) A  termelési jelentés elkészítése során nem kell figyelembe venni a  borászati termék előállításához felhasznált, 
első származási bizonyítvánnyal rendelkező borászati terméktétel mennyiségét.
(6) A  must, a  sűrített szőlőmust és a  finomított szőlőmustsűrítmény Magyarország területéről történő kivitele 
esetén az  e  § szerint kiadott must származási bizonyítvány a  kivitelre szánt must termék tétel végső származási 
bizonyítványa.”

9. §  A 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  borászati üzem – a  végzettséghez kötött borászati eljárás során keletkezett derítési alj kivételével – 
a keletkezett borászati melléktermék lepárlóüzem részére történő átadástól eltérő kivonását minden borpiaci évben 
az  adott borpiaci évre vonatkozóan egy alkalommal, az  első borászati melléktermék tétel kivonásának tényleges 
megkezdése előtt legalább 7 nappal bejelenti a hegybíró részére. A bejelentést a hegybíró haladéktalanul továbbítja 
a NÉBIH részére.”

10. §  A 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet 45. §-a a következő (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  75.  § (2)  bekezdése szerinti adatszolgáltató a  papíralapú kísérőokmányokkal kapcsolatos adminisztrációs 
kötelezettségét a papíralapú kísérőokmány másolati példányának a Btv. 18. § (11) bekezdése szerinti ügyfélszolgálat 
(a továbbiakban: ügyfélszolgálat) részére történő benyújtásával teljesíti.
(6) A (2) bekezdéstől eltérően származási bizonyítvány nélküli terméktételre is kiállítható kísérőokmány a szőlőmust 
ugyanazon borgazdasági egység két borászati üzeme közötti vagy a  bérfeldolgozótól történő szállításakor, 
ha a feldolgozást végző borászati üzem
a) a  betárolt szőlőt a  44.  § (1)  bekezdés b)  pont bb)  alpontjában vagy d)  pontjában foglalt esetre vonatkozó 
határidőtől eltérően legkésőbb az  átvételt követő munkanapon, a  betárolt szőlő fajtájának, cukortartalmának és 
a szőlőültetvény vagy ültetvényrész azonosítójának megadásával, valamint
b) a kitárolt szőlőmustot a 44. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt esetre vonatkozó határidőtől eltérően 
legkésőbb a szállítást követő munkanapon
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bejegyzi a szakmai-jövedéki nyilvántartásba.
(7) Nem kötelező kísérőokmányt kiállítani borászati terméknek
a) az  (EU) 2018/273 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 9.  cikk (1)  bekezdés a)  pontja vagy e)  pont  
ii–vii. alpontja szerinti szállításakor; továbbá
b) mobilpalackozó üzem igénybevételével megvalósuló kiszerelés céljából történő szállításakor, ha
ba) ugyanazon helyrajzi számú ingatlanon történik a  borászati termék kiszerelése, mint ahol a  borászati üzem 
található, vagy
bb) a kiszerelés során biztosított a borászati üzemmel való közvetlen kapcsolat, és a kiszerelést követően a kiszerelt 
borászati termékek haladéktalanul visszakerülnek a borászati üzem területére.”

11. §  A 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„47.  § (1) A  NÉBIH a  végső származási bizonyítvány kiállítását követően a  – Btv. 9.  § (2)  bekezdés a)  pontjában 
meghatározott borászati termék kivételével – automatikusan kiadja a  borászati terméktétel forgalombahozatali 
azonosítóját.
(2) A  borászati üzemengedélyes által egy borpiaci évben legfeljebb 100 hl mennyiségben forgalomba hozni 
vagy Magyarország területéről kiszállítani kívánt, még erjedésben lévő újbor forgalomba hozatala során nem kell 
alkalmazni a Btv. 9. § (1) bekezdés b) és c) pontját.
(3) A  borászati üzemengedélyes a  vizsgálati eredmény 49.  §-ban és 52.  §-ban meghatározott kézbesítését követő 
7 napon belül a  közfogyasztásra történő forgalomba hozatal feltételeként előírt érzékszervi, illetve analitikai 
vizsgálat megismétlése nélkül kérelmezheti a végső származási bizonyítvány visszavonását és új végső származási 
bizonyítvány kiállítását a  földrajzi árujelző, a  bortípus, az  édességi kategória, illetve a  miniszteri rendeletben 
szabályozott kifejezés megváltoztatásával, ha
a) az érzékszervi, illetve az analitikai vizsgálat eredménye alapján nem jelölhető a borászati terméktételen az eredeti 
végső származási bizonyítványon megadott földrajzi árujelző, bortípus, édességi kategória, illetve a  miniszteri 
rendeletben szabályozott kifejezés, és
b) rendelkezésre áll valamely más földrajzi árujelző, bortípus, édességi kategória, illetve a  miniszteri rendeletben 
szabályozott kifejezés használatát lehetővé tevő érzékszervi, illetve analitikai vizsgálati eredmény.
(4) A  hegybíró a  (3)  bekezdésben foglalt kérelem alapján indult eljárásról haladéktalanul értesítést küld 
a NÉBIH részére.
(5) A  hegybíró a  (3)  bekezdésben foglaltak alapján kiállított új végső származási bizonyítványt a  visszavont 
származási bizonyítvány számának megjelölésével megküldi a  NÉBIH részére. A  (2)  bekezdés szerinti új végső 
származási bizonyítvány kiállítása nem vonja maga után új forgalombahozatali azonosító kiadását.
(6) A NÉBIH a borászati terméktétel forgalombahozatali azonosítóját érvényteleníti
a) a  (3)  bekezdésben meghatározott határidő leteltét követő 7 napon belül, ha a  borászati üzemengedélyes nem 
kérelmezi a (3) bekezdésben foglalt esetben a végső származási bizonyítvány visszavonását és új végső származási 
bizonyítvány kiadását,
b) a vizsgálati eredmények kézhezvételétől számított 7 napon belül, ha a végső származási bizonyítvány, az analitikai 
vizsgálati jegyzőkönyv, az érzékszervi vizsgálat, vagy amennyiben erre sor került, a megismételt érzékszervi vizsgálat 
eredménye vagy a  tétellel kapcsolatban lefolytatott egyéb ellenőrzési eljárás alapján a  borászati terméktétel 
– a (3) bekezdésben foglalt esetek kivételével – nem felel meg a követelményeknek, vagy
c) ha az  analitikai vizsgálat jegyzőkönyve, illetve az  érzékszervi vizsgálat eredménye – azon borászati termékek 
kivételével, amelyek forgalomba hozatalához a  Btv. 9.  § (2)  bekezdés b)  pontja alapján nem szükséges teljesíteni 
a Btv. 9. § (1) bekezdés b) és c) pontjában előírtakat – a végső származási bizonyítvány kiállítását követő 60 napon 
belül nem áll rendelkezésére.
(7) A  forgalombahozatali azonosító érvénytelenítéséről a  NÉBIH értesíti a  hegybírót, aki az  adott borászati 
terméktétel végső származási bizonyítványát visszavonja.”

12. §  A 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„49. § Az analitikai vizsgálat mérési eredményeit és a vizsgálati jegyzőkönyvet a laboratórium a vizsgálat lezárásának 
napján elektronikusan átadja a NÉBIH részére, aki azt megküldi a borászati üzem és a hegybíró részére.”

13. §  A 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet 52. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„52.  § Az  50.  § és az  51.  § szerinti érzékszervi vizsgálat eredményét és a  vizsgálati jegyzőkönyvet az  FBB és 
az OBB a vizsgálatot követő 3 napon belül átadja a NÉBIH-nek, aki azt megküldi a megrendelő részére.”
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14. §  A 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet 57. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„57.  § (1) Forgalombahozatali azonosítóval rendelkező borászati terméktétel további feldolgozását a  feldolgozást 
végző borászati üzemengedélyes a feldolgozás megkezdése előtt legalább 5 nappal korábban bejelenti a hegybíró 
részére. A hegybíró a forgalombahozatali azonosítóval rendelkező borászati termék végső származási bizonyítványát 
a bejelentés adatai alapján visszavonja.
(2) Ha az  (1)  bekezdésben foglalt esetben a  borászati terméktétel egy része forgalomban marad, a  borászati 
üzemengedélyes a hegybírótól a bejelentéssel egyidejűleg kérelmezi a végső származási bizonyítvány visszavonása 
mellett új végső származási bizonyítvány kiadását a  forgalomban maradó borászati terméktétel mennyiségének 
megadásával.
(3) A hegybíró a végső származási bizonyítvány (1) és (2) bekezdés szerinti visszavonásáról, valamint a (2) bekezdés 
szerinti új végső származási bizonyítvány kiállításáról a  visszavont, valamint a  kiállított végső származási 
bizonyítvány számának megjelölésével haladéktalanul értesíti a NÉBIH-et.
(4) A NÉBIH érvényteleníti az érintett forgalombahozatali azonosítót, ha az (1) bekezdés szerinti bejelentés alapján 
a végső származási bizonyítványban szereplő borászati terméktétel teljes mennyiségét feldolgozzák. A (2) bekezdés 
szerinti eset nem vonja maga után új forgalombahozatali azonosító kiadását.
(5) A NÉBIH az (1) bekezdés szerinti bejelentésben foglaltakat kockázatelemzésen alapuló szúrópróbaszerű vizsgálat 
alapján ellenőrzi.
(6) Az (1) bekezdés szerinti feldolgozást végző borászati üzemengedélyes a további feldolgozással érintett borászati 
terméktétel adataiban bekövetkezett változást, valamint a  további feldolgozással létrejött borászati terméktételt 
bevezeti a szakmai-jövedéki nyilvántartásba.”

15. §  A 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet 81. § (3) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A NÉBIH és a kormányhivatal ellenőrzi)
„j) a  borászati üzem működésének jogszerűségét, a  borászati termékek tárolásának körülményeit, valamint 
a borászati üzem higiéniai követelményeknek történő megfelelését,”

16. § (1) A 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet 82. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdés a)  pontjában foglaltaktól eltérően a  hegybíró az  ültetvény használóját nem kötelezi 
az  ültetvény kivágására, ha az  ültetvény használója igazolja, hogy az  ültetvény telepítésekor rendelkezett 
a  telepítéshez szükséges újratelepítési jogosultsággal, és a  mulasztási bírság megfizetésével egyidejűleg 
az újratelepítési engedély iránti kérelmet benyújtja a hegybíróhoz.”

 (2)  A 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet 82. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A NÉBIH vagy a kormányhivatal abban az esetben állapíthatja meg a (2) bekezdés szerinti
a) adminisztrációs kötelezettségek nagyfokú megsértését, ha az ellenőrzött borászati terméktétel
aa) nem rendelkezik származási bizonyítvánnyal, vagy
ab) eredete vagy előállításának lépései nem nyomon követhetőek a  szakmai-jövedéki nyilvántartásban szereplő 
bejegyzésekből;
b) nagyfokú eltérést a  szakmai-jövedéki nyilvántartásban nyilvántartott és a  tényleges készletek között, 
ha a borászati üzemben tárolt bortételek ellenőrzés során megállapított összesített mennyisége legalább
ba) 100 hektoliterrel vagy
bb) a megállapított mennyiség 10%-ával
meghaladja a szakmai-jövedéki nyilvántartásba bejegyzett mennyiséget;
c) nagyfokú élelmiszer-higiéniai hiányosságok fennállását, ha az élelmiszer-higiéniai hiányosságok veszélyeztethetik 
a borászati terméktételek közfogyasztásra, további feldolgozásra való alkalmasságát.”

17. §  A 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet 84. és 85. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„84.  § (1) A  Btv. 22.  § (5)  bekezdése szerinti minőségvédelmi bírság összegét a  85.  §-ban foglaltak 
figyelembevételével kell megállapítani.
(2) A  Btv. 22.  § (5)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti esetekben a  minőségvédelmi bírság legkisebb összege 
50 000 forint, legmagasabb összege pedig a 85. § (3) bekezdésében foglaltak szerint számított érték.
85. § (1) A Btv. 22. § (5) bekezdés a) pontja szerinti esetben a minőségvédelmi bírság összegét a meg nem felelést 
okozó minőségi jellemzők számának, valamint az eltérés mértékének figyelembevételével kell megállapítani.
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(2) A  Btv. 22.  § (5)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  minőségvédelmi bírság összegét a  jogsértéssel érintett 
borászati terméktétel mennyisége alapján literenként, a  borászati termék előállítására, tárolására, forgalomba 
hozatalára vonatkozó rendelkezéseknek való meg nem felelés súlyára figyelemmel kell megállapítani.
(3) A Btv. 22. § (5) bekezdés c) pontja szerinti esetben, ha a földrajzi árujelző a termékleírásában foglalt, a borászati 
termék előállítására, a szőlő származási helyére vagy maximális hozamára vonatkozó szabályoknak nem megfelelő 
borászati terméken kerül feltüntetésre, a minőségvédelmi bírság mértéke a borászati terméktétel végső származási 
bizonyítványban szereplő mennyisége nagykereskedelmi árának
a) 40%-a, ha nem éri el a 100 hl-t,
b) 50%-a, ha 100 és 250 hl közötti,
c) 60%-a, ha meghaladja a 250 hl-t, de nem éri el az 500 hl-t,
d) 70%-a, ha 500 és 1000 hl közötti,
e) 80%-a, ha 1000 hl fölötti
a borászati üzem által az előző borpiaci évben értékesített és az értékesítési jelentésben megadott borászati termék 
mennyisége. Ha a borászati terméktétel nagykereskedelmi ára nem állapítható meg, literenként 5000 forinttal kell 
számolni.
(4) A  Btv. 22.  § (5)  bekezdés d)  pontjában meghatározott minőségvédelmi bírság összege a  borászati termék 
előállításához meg nem engedett anyag mennyiségétől függően legalább 50 000 forint, de legfeljebb 
5 000 000 forint.”

18. § (1) A 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet
a) 76. § (2) bekezdés c) pontjában a „9:00” szövegrész helyébe a „13:00” szöveg,
b) 82. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában, d) pont dc) alpontjában és e) pont ed) alpontjában a „készletek” 

szövegrész helyébe a „tényleges készletek” szöveg,
c) 87. § a) pontjában

ca) az „az ugyanazon forgalombahozatali azonosítóval rendelkező” szövegrész helyébe az „a hamisított” 
szöveg,

cb) a „megsemmisítését” szövegrész helyébe a „denaturálását és megsemmisítését” szöveg
lép.

 (2) A  435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet 93.  § (2)  bekezdésében a „január 29-én” szövegrész helyébe a „június 1-jén” 
szöveg lép.

19. § (1) Hatályát veszti a 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet 36. § c) pont cb) alpontja.
 (2) Hatályát veszíti a 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet 75. § (2) bekezdésében az „a Btv. 18. § (11) bekezdése szerinti” 

szövegrész.

20. §  Nem lép hatályba a 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet 104. §-a.

4. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(8) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 20. § 2022. január 29-én lép hatályba.
 (3) Az 1. §, a 3. §, a 4. §, a 15. §, a 16. §, a 18. § (1) bekezdése, valamint a 19. § (1) bekezdése az e rendelet kihirdetését 

követő harmadik napon lép hatályba.
 (4) A 2. § 2022. február 1-jén lép hatályba.
 (5) A 17. § az e rendelet kihirdetését követő tizenhatodik napon lép hatályba.
 (6) Az 5. §, a 6. §, a 8–14. § 2022. június 1-jén lép hatályba.
 (7) A 19. § (2) bekezdése 2022. június 2-án lép hatályba.
 (8) A 7. § 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.
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22. §  Ez a  rendelet az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  szőlőtelepítésekre vonatkozó 
engedélyezési rendszer, a  szőlőkataszter, a  kísérőokmányok és a  kapcsolódó tanúsítás, a  bevételezési és kiadási 
nyilvántartás, a kötelező bejelentések, az értesítések és a bejelentett információk közzététele tekintetében történő 
kiegészítéséről, valamint az  1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  releváns ellenőrzések és 
szankciók tekintetében történő kiegészítéséről, az 555/2008/EK, a 606/2009/EK és a 607/2009/EK bizottsági rendelet 
módosításáról, továbbá a 436/2009/EK bizottsági rendelet és az  (EU) 2015/560 felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. december 11-i (EU) 2018/273 felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendelet 8. cikkének, 9. cikkének és 53. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 24/2022. (I. 27.) Korm. rendelete
az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki 
szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198.  § (1)  bekezdés 9.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási 
feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2.  §-a 
a következő 5. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„5. beruházás koordinációja: a  lebonyolító megbízottjaként ellátott beruházás szervezési és tanácsadási feladatok 
ellátása a beruházás szakszerű, gazdaságos megvalósítása, valamint a beruházás egyes szereplői tevékenységének 
összehangolása érdekében.”

2. §  Az R. 5. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Társaság az  1.  mellékletben foglalt táblázatban meghatározott építési beruházások tekintetében a  Kormány egyedi 
határozatában foglalt döntése szerint)
„c) a teljes beruházás folyamatának nyomon követését, illetve koordinációját,”
(végezheti.)

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 25/2022. (I. 27.) Korm. rendelete
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek 
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5., 6. és 27. pontjában,
a 3.  § és az  1.  melléklet tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában,
a 4.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 16.  pont 
16.2.  alpontjában és 17.  pontjában, valamint a  településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.  § (1)  bekezdés 
c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 
141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 5/B. §-sal egészül ki:
„5/B. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:77 mezőjében megjelölt telekre a beépítés egyedi szabályait a (2) és 
(3) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési terv és az  OTÉK előírásait a  (2) és (3)  bekezdésben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni, és
b) ha a  hatályos településrendezési terv vagy az  OTÉK a  beépítés (2) és (3)  bekezdésben meghatározott sajátos 
szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a  településrendezési tervet és 
az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 77. sora szerinti beruházás esetében a  2.  mellékletben foglalt táblázat  
B:77 mezőjében megjelölt Szeged belterület 21005 helyrajzi számú telekre vonatkozó sajátos beépítési szabályok és 
egyedi építési követelmények:
a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 70%,
b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke a jelenlegi állapothoz képest a beruházás során nem csökken,
c) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 30 méter,
d) az előkert, az oldalkert és a hátsókert mérete legalább 5 méter,
e) a beruházás keretében megvalósuló építmények rendeltetésszerű használatához szükséges, az  OTÉK 
42.  §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik, kialakítandó kerékpártárolók számát az  alábbi eltérésekkel kell 
meghatározni:
ea) a kialakítandó gépjármű-várakozóhelyek és kerékpártárolók száma legfeljebb 50%-kal csökkenthető,
eb) a  gépjármű-várakozóhelyek és kerékpártárolók a  telekhatártól mért legfeljebb 500 méteren belül is 
kialakíthatóak.
(3) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 77. sora szerinti beruházás esetében a  2.  mellékletben foglalt táblázat 
B:77  mezőjében megjelölt Szeged belterület 21013/29 helyrajzi számú telekre vonatkozó sajátos beépítési 
szabályok és egyedi építési követelmények:
a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 40%,
b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 40%,
c) a homlokzatmagasság megengedett legnagyobb mértéke 6,5 méter.”

2. §  Az R. a következő 85. §-sal egészül ki:
„85.  § E  rendeletnek az  egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek 
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 25/2022. (I. 27.) Korm. rendelettel 
(a  továbbiakban: Módr77.) módosított 3.  § (3)  bekezdését, 5/B.  §-át és 2.  mellékletében foglalt táblázat 87. sorát 
a Módr77. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
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3. §  Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. §  Az R. 3. § (3) bekezdésében a „75., 79.” szövegrész helyébe a „75., 77., 79.” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 25/2022. (I. 27.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 87. sorral egészül ki:

(A B C

1 A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne Koordinációra kijelölt kormánymegbízott)

87.
Gyáregység létrehozására 
irányuló beruházás Komárom 
területén

Komárom közigazgatási területén 
elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti belterület 
7127/2 helyrajzi számú ingatlan

Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 13. szám 581

V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 2/2022. (I. 27.) AM rendelete
egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a  szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi 
LII. törvény 30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról 
szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a  szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény 23.  § (3)  bekezdés 7., 8. és 11.  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosítása

1. §  A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 17. § (4) bekezdésében a „mezőgazdasági 
növényfajok és zöldségfajok fajtaelnevezéseinek alkalmasságára vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról 
szóló, 2009. július 22-i, 637/2009/EK bizottsági” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok 
fajtaelnevezéseinek alkalmasságáról és a 637/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. március 3-i 
(EU) 2021/384 bizottsági végrehajtási” szöveg lép.

2. A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló  
48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosítása

2. §  A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 
[a továbbiakban: 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet] 59. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ez a rendelet
1. a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i 66/401/EGK tanácsi irányelvnek,
2. a gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i 66/402/EGK tanácsi irányelvnek,
3. a cukorrépa-vetőmag forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/54/EK tanácsi irányelvnek,
4. a vetőburgonya forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/56/EK tanácsi irányelvnek,
5. az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/57/EK tanácsi irányelvnek,
6. a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról szóló 66/401/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 
2004. április 20-i 2004/55/EK bizottsági irányelvnek,
7. a 66/401/EGK, a  66/402/EGK, a  2002/54/EK, a  2002/55/EK és a  2002/57/EK irányelvnek a  hatósági felügyelet 
mellett végzett vizsgálatok és a  harmadik országokban termesztett vetőmagok egyenértékűsége tekintetében 
történő módosításáról szóló, 2004. december 22-i 2004/117/EK tanácsi irányelvnek,
8. a gabonavetőmagokban az  Avena fatua előfordulása különleges feltételeinek megállapításáról szóló, 
2006. május 23-i 2006/47/EK bizottsági irányelvnek,
9. a 66/402/EGK tanácsi irányelv III.  mellékletének a  vetőmagtétel legnagyobb tömege tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2006. június 12-i 2006/55/EK bizottsági irányelvnek,
10. a 66/401/EGK tanácsi irányelvnek a  Galega orientalis Lam. fajjal történő kiegészítéséről szóló, 
2007. december 13-i 2007/72/EK bizottsági irányelvnek,
11. a 66/401/EGK, 66/402/EGK, 2002/55/EK, 2002/57/EK tanácsi irányelvnek a  növények botanikai neve és egyéb 
szervezetek tudományos neve tekintetében, továbbá a  66/401/EGK, 66/402/EGK és 2002/57/EK irányelv bizonyos 
mellékleteinek a tudományos és technikai ismeretek fejlődésének figyelembevételével történő módosításáról szóló, 
2009. június 26-i 2009/74/EK bizottsági irányelvnek,
12. a természetes környezet megőrzésére szánt takarmánynövény-vetőmagkeverékek forgalmazása tekintetében 
bizonyos eltérések biztosításáról szóló, 2010. augusztus 30-i 2010/60/EU bizottsági irányelvnek,



582 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 13. szám 

13. a 66/402/EGK tanácsi irányelv I.  mellékletének az  Oryza sativa terményére vonatkozó feltételek módosításáról 
szóló, 2012. január 6-i 2012/1/EU bizottsági irányelvnek,
14. a 66/401/EGK és a  66/402/EGK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek a  Galega orientalis Lam. vetőmagjára 
vonatkozó feltételek, egyes takarmánynövény-vetőmagok tételeinek maximális tömege és a  Sorghum spp. 
mintamérete tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. november 22-i 2012/37/EU bizottsági végrehajtási 
irányelvnek,
15. a 2002/56/EK tanácsi irányelv I. és II.  mellékletének a  vetőburgonyára és a  vetőburgonya-tételekre vonatkozó 
minimális feltételek tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. december 17-i 2013/63/EU bizottsági 
végrehajtási irányelvnek,
16. az elit és a minősített vetőburgonya uniós osztályai, valamint az ezekre az osztályokra vonatkozó feltételek és 
megnevezések meghatározásáról szóló, 2014. február 6-i 2014/20/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek,
17. a szuperelit vetőburgonyára vonatkozó minimális feltételek és uniós osztályok meghatározásáról szóló, 
2014. február 6-i 2014/21/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek,
18. a gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló 66/402/EGK tanács irányelv I. és II.  mellékletének módosításáról 
szóló, 2015. október 29-i (EU) 2015/1955 bizottsági végrehajtási irányelvnek,
19. az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló 2002/57/EK tanácsi irányelv II.  mellékletének 
módosításáról szóló, 2016. január 5-i (EU) 2016/11 bizottsági végrehajtási irányelvnek,
20. a 66/401/EGK, a  66/402/EGK, a  2002/54/EK, a  2002/55/EK, a  2002/56/EK és a  2002/57/EK tanácsi irányelvnek 
a  vetőmagcsomagok hatósági címkéje tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. március 3-i (EU) 2016/317 
bizottsági végrehajtási irányelvnek,
21. az új fajok, valamint a Lolium x boucheanum Kunth faj botanikai nevének hozzáadása tekintetében a 66/401/EGK 
tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2016. december 1-i (EU) 2016/2109 bizottsági végrehajtási irányelvnek,
22. a 66/402/EGK tanácsi irányelvnek a  Sorghum spp-re vonatkozó izolációs távolság tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2018. július 19-i (EU) 2018/1027 bizottsági végrehajtási irányelvnek,
23. az új fajok, valamint a Lolium x boucheanum Kunth faj botanikai nevének hozzáadása tekintetében a 66/401/EGK  
tanácsi irányelv módosításáról szóló (EU) 2016/2109 végrehajtási irányelv helyesbítéséről szóló, 2018. július 19-i  
(EU) 2018/1028 bizottsági végrehajtási irányelvnek,
24. a 66/401/EGK, a  66/402/EGK, a  68/193/EGK, a  2002/55/EK, a  2002/56/EK és a  2002/57/EK tanácsi irányelvnek, 
a  93/49/EGK és a  93/61/EGK bizottsági irányelvnek, valamint a  2014/21/EU és a  2014/98/EU végrehajtási 
irányelvnek a  vetőmagok és egyéb növényi szaporítóanyagok károsítói tekintetében történő módosításáról szóló, 
2020. február 11-i (EU) 2020/177 bizottsági végrehajtási irányelvnek,
25. a 66/401/EGK és a 66/402/EGK tanácsi irányelvnek az egyes vetőmag- és gyomfajok taxonómiai csoportjainak és 
neveinek a  tudományos és műszaki ismeretek fejlődéséhez való hozzáigazítása érdekében történő módosításáról 
szóló, 2021. március 8-i (EU) 2021/415 bizottsági végrehajtási irányelvnek és
26. a 66/402/EGK tanácsi irányelvnek az Avena nuda vetőmagtételei és -mintái tömegének a tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2021. december 7-i (EU) 2021/2171 bizottsági végrehajtási irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

3. §  A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet
 1. 1. számú melléklet A. részében foglalt első táblázatban a „Sorghum bicolor (L.) Moench” szövegrészek helyébe 

a „Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor” szöveg,
 2. 1. számú melléklet A. részében foglalt első táblázatban a „Sorghum sudanense (Piper) Stapf” szövegrészek 

helyébe a „Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse” szöveg,
 3. 1. számú melléklet A. részében foglalt első táblázatban és 1. számú melléklet B. rész 1. Kalászos növények – 

fajták pontjában foglalt táblázatban a „Triticum aestivum L.” szövegrész helyébe a „Triticum aestivum L. subsp. 
aestivum” szöveg,

 4. 1. számú melléklet A. részében foglalt első táblázatban és 1. számú melléklet B. rész 1. Kalászos növények –  
fajták pontjában foglalt táblázatban a  „Triticum durum Desf.” szövegrész helyébe a  „Triticum turgidum  
L. subsp. durum (Desf.) van Slageren” szöveg,

 5. 1. számú melléklet A. részében foglalt első táblázatban és 1. számú melléklet B. rész 1. Kalászos növények –  
fajták pontjában foglalt táblázatban a „Triticum spelta L.” szövegrész helyébe a „Triticum aestivum L. subsp. 
spelta (L.) Thell.” szöveg,
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 6. 1. számú melléklet A. részében Az  alább felsorolt fajok vetőmagjának a  következő fajtatisztasági 
határértéknek kell megfelelnie szövegrészt követő táblázat A:2 és A:10 mezőjében, 1. számú melléklet 
C. rész I. pontjában foglalt táblázatban, valamint 1. számú melléklet C. rész II. pontjában foglalt táblázatban 
a „Triticum aestivum” szövegrész helyébe a „Triticum aestivum L. subsp. aestivum” szöveg,

 7. 1. számú melléklet A. részében Az  alább felsorolt fajok vetőmagjának a  következő fajtatisztasági 
határértéknek kell megfelelnie szövegrészt követő táblázat A:2 és A:10 mezőjében, az  1. számú melléklet 
C. rész I. pontjában foglalt táblázatban, valamint 1. számú melléklet C. rész II. pontjában foglalt táblázatban 
a „Triticum durum” szövegrész helyébe a „Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren” szöveg,

 8. 1. számú melléklet A. részében Az  alább felsorolt fajok vetőmagjának a  következő fajtatisztasági 
határértéknek kell megfelelnie szövegrészt követő táblázat A:2 és A:10 mezőjében, 1. számú melléklet 
C. rész I. pontjában foglalt táblázatban, valamint 1. számú melléklet C. rész II. pontjában foglalt táblázatban 
a „Triticum spelta” szövegrész helyébe a „Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell.” szöveg,

 9. 1. számú melléklet B. részében foglalt táblázatban a „Sorghum sudanense” szövegrész helyébe a „Sorghum 
bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse” szöveg,

10. 1. számú melléklet B. rész 4.  pontjában foglalt táblázatban, 1. számú melléklet B. rész 6.1.6.2.1., 6.1.6.2.2., 
6.2.6.2.1., 6.2.6.2.2., 6.3.6.6.1., 6.3.6.6.2. pontjában a „Sorghum bicolor” szövegrész helyébe a „Sorghum bicolor 
subsp. bicolor” szöveg,

11. 1. számú melléklet B. rész 6.1.6.2., 6.2.6.2. és 6.3.6.6.  pontjában a  „S. sudanense” szövegrész helyébe  
a „S. bicolor subsp. drummondii” szöveg,

12. 1. számú melléklet B. rész 6.2.  pontjában a „Sorghum bicolor L. Moench” szövegrész helyébe a „Sorghum 
bicolor (L.) Moench subsp. bicolor” szöveg,

13. 1. számú melléklet B. rész 6.2. és 6.3.  pontjában a „Sorghum sudanense Piper Stapf” szövegrész helyébe 
a „Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse” szöveg,

14. 1. számú melléklet B. rész 6.3. pontjában a „Sorghum bicolor L. Moench” szövegrészek helyébe a „Sorghum 
bicolor (L.) Moench subsp. bicolor” szöveg,

15. 1. számú melléklet C. rész I. és II.  pontjában foglalt táblázatban a „Sorghum bicolor” szövegrészek helyébe 
a „Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor” szöveg,

16. 1. számú melléklet C. rész I.  pontjában foglalt táblázatban és C. rész II.  pontjában foglalt táblázatban 
a „Sorghum sudanense” szövegrészek helyébe a „Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de 
Wet ex Davidse” szöveg,

17. 3. számú melléklet A. részében foglalt táblázat A:17 mezőjében, 3. számú melléklet B. rész 2.  pont 
2. csoportjában, 3. számú melléklet C. rész I.  pontjában foglalt táblázat A:17 mezőjében, 3. számú 
melléklet C. rész II. 1.1.2.1.  alpontjában foglalt táblázat A:18 mezőjében, és 3. számú melléklet C. rész  
II. 1.2.2.1. alpontjában foglalt táblázat A:18 mezőjében a „Krajina” szövegrész helyébe a „Hack” szöveg,

18. 3. számú melléklet B. rész 2. Fűfélék pontjában az „Egyéb követelmények” sort követő táblázatban, 3. számú 
melléklet C. rész II. 1.1.2.1.  pontjában foglalt táblázat G:2 mezőjében, 3. számú melléklet C. rész II.  pont 
1.2.2.1.  alpontjában foglalt táblázat G:2 mezőjében és 3. számú melléklet D. rész II.  pont 2.  alpontjában 
az „Egyéb követelmények” sort követő táblázatban az „Elytrigia” szövegrész helyébe az „Elymus” szöveg,

19. 3. számú melléklet D. rész III. 2.  pontjában foglalt 2. táblázatban és 3. számú melléklet D. rész III.  pont 
2. alpontjában a „Datura stramonium (Csattanó maszlag)” sort követő táblázatban az „Elytrigia” szövegrészek 
helyébe az „Elymus” szöveg

lép.

3. A zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik 
előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló 65/2011. (VII. 11.) VM rendelet módosítása

4. §  A zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és 
forgalomba hozatali feltételeiről szóló 65/2011. (VII. 11.) VM rendelet 7.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(2) A  Nemzeti Fajtajegyzékbe felvett tájfajta és házikerti fajta (a  továbbiakban: elismert tájfajta és elismert 
házikerti fajta) neve a 2009/145/EK bizottsági irányelv 7. cikk (1) bekezdése alapján, a mezőgazdasági növényfajok 
és zöldségfajok fajtaelnevezéseinek alkalmasságáról és a  637/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2021.  március 3-i (EU) 2021/384 bizottsági végrehajtási rendelet előírásaitól csak akkor térhet el, ha az  nem sérti 
harmadik fél korábbi iparjogvédelmi jogát.”
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4. A gyümölcs tájfajták állami elismeréséről, valamint szaporítóanyagaik előállítási és forgalomba 
hozatali feltételeiről szóló 27/2012. (III. 24.) VM rendelet módosítása

5. §  A gyümölcs tájfajták állami elismeréséről, valamint szaporítóanyagaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről 
szóló 27/2012. (III. 24.) VM rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Nemzeti Fajtajegyzékbe felvett tájfajta (a továbbiakban: elismert tájfajta) neve a mezőgazdasági növényfajok 
és zöldségfajok fajtaelnevezéseinek alkalmasságáról és a  637/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2021. március 3-i (EU) 2021/384 bizottsági végrehajtási rendelet előírásaitól csak akkor térhet el, ha az  nem sérti 
harmadik fél korábbi iparjogvédelmi jogát.”

5. A szőlő- és bortermelés részletes szabályairól szóló 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet módosítása

6. §  A szőlő- és bortermelés részletes szabályairól szóló 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet 61.  § (2)  bekezdésében 
a „január 29-én” szövegrész helyébe a „június 1-jén” szöveg lép.

6. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. §, a 4. §, az 5. § és a 8. § az e rendelet kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
 (3) A 2. § és a 3. § 2022. február 1-jén lép hatályba.

8. § (1) Ez a rendelet
1. a 66/401/EGK és 66/402/EGK tanácsi irányelvnek az egyes vetőmag- és gyomfajok taxonómiai csoportjainak 

és neveinek a  tudományos és műszaki ismeretek fejlődéséhez való hozzáigazítása érdekében történő 
módosításáról szóló, 2021. március 8-i (EU) 2021/415 bizottsági végrehajtási irányelvnek és

2. a  66/402/EGK tanácsi irányelvnek az  Avena nuda vetőmagtételei és -mintái tömegének a  tekintetében 
történő módosításáról szóló, 2021. december 7-i (EU) 2021/2171 bizottsági végrehajtási irányelvnek

való megfelelést szolgálja.
 (2) Ez a rendelet a mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtaelnevezéseinek alkalmasságáról és a 637/2009/EK  

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. március 3-i (EU) 2021/384 bizottsági végrehajtási rendelet 
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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A külgazdasági és külügyminiszter 2/2022. (I. 27.) KKM rendelete
az egyes külgazdasági és külügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló  
2011. évi CXIII. törvény 81.  § (3)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló  
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 19.  pontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 3. alcím tekintetében külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59.  § (2)  bekezdés c) és 
j)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
138. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59.  § (2)  bekezdés 
i)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
138. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím és az  1.  melléklet tekintetében a  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59.  § 
(2) bekezdés g) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 138. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59.  § (2)  bekezdés m) és 
n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
138. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (6a)  bekezdésében, 
valamint a  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59.  § (2)  bekezdés q)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138.  § 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 30.  § (1)  bekezdése és a  2.  melléklet tekintetében a  honvédségi adatkezelésről, az  egyes honvédelmi kötelezettségek 
teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 68.  § (2)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138.  §-ában és 
az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –,
a 30.  § (2)  bekezdése és a  3.  melléklet tekintetében a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges 
jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81.  § (3)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138.  §-ában és az  Alaptörvény 18.  cikk 
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. A meghagyással kapcsolatos követelményekről rendkívüli állapot idején című  
2/1994. (VII. 8.) KüM rendelet hatályon kívül helyezése

1. §  Hatályát veszti a  meghagyással kapcsolatos követelményekről rendkívüli állapot idején című 2/1994. (VII. 8.)  
KüM rendelet.

2. A külgazdasági és külügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá 
eső személyek meghatározásáról szóló 1/2015. (IV. 10.) KKM rendelet módosítása

2. §  A külgazdasági és külügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek 
meghatározásáról szóló 1/2015. (IV. 10.) KKM rendelet (a  továbbiakban: R1.) 1.  § b)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet)
„b) – az Információs Hivatal kivételével – a külgazdasági és külügyminiszter által irányított, illetve felügyelt központi 
államigazgatási szerv és”
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3. §  Az R1. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.  § (1) Az  1.  § a)  pontja szerinti foglalkoztató szervezettel a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi  
CXXV. törvény (a  továbbiakban: Nbtv.) szerinti foglalkoztatási jogviszonyban (a  továbbiakban: foglalkoztatási 
jogviszony) álló vagy ilyen jogviszonyt létesíteni szándékozó személy esetében valamennyi munkakör, illetve 
álláshely betöltésére irányuló foglalkoztatási jogviszony az  Nbtv. 74.  § i)  pont in)  alpontja szerinti jogviszonynak 
minősül.
(2) Az 1. § a) pontja szerinti foglalkoztató szervezettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti 
szerződéses jogviszonyban (a továbbiakban: szerződéses jogviszony) álló személy jogviszonya az Nbtv. 74. § i) pont 
in)  alpontja szerinti jogviszonynak minősül, ha a  szerződéses jogviszony a  foglalkoztató szervezet közhatalmi 
tevékenységét érintő feladat ellátására irányul.
(3) Az  1.  § a)  pontja szerinti foglalkoztató szervezettel szerződéses jogviszonyban álló személy jogviszonya 
az  Nbtv. 74.  § i)  pont in)  alpontja szerinti jogviszonynak minősül, ha a  jogviszony a  foglalkoztató szervezet által 
meghatározott funkcionális jellegű, a  foglalkoztató szervezet közhatalmi tevékenységét nem érintő feladat 
ellátására irányul, és a jogviszony betöltője a feladatellátásával összefüggésben jogellenes befolyással vagy leplezett 
támadással fenyegetett.”

4. §  Az R1. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az 1. § b) és c) pontja szerinti foglalkoztató szervezetnél
a) a gazdasági vezető,
b) a belső ellenőr,
c) az integritás tanácsadó,
d) az informatikai vezető,
e) az adatvédelmi tisztviselő,
f ) az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy,
g) a  nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízott, ügyintéző, adminisztratív 
foglalkoztatott,
h) a biztonsági vezető,
i) a rendszerbiztonsági felügyelő,
j) a rendszeradminisztrátor,
k) a titkos ügykezelő
feladatellátása az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül.
(2) Az  1.  § b) és c)  pontja szerinti foglalkoztató szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban vagy szerződéses 
jogviszonyban álló személy jogviszonya az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül,
a) ha a  jogviszony a  foglalkoztató szervezet által meghatározott funkcionális jellegű, a  foglalkoztató szervezet 
közhatalmi tevékenységét nem érintő feladat ellátására irányul, és a  jogviszony betöltője a  feladatellátásával 
összefüggésben jogellenes befolyással vagy leplezett támadással fenyegetett,
b) ha a jogviszony betöltőjét külszolgálatra jelölik vagy helyezik ki.
(3) Az  1.  § b) és c)  pontja szerinti foglalkoztató szervezetnél a  nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére 
jogosult kijelöli az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti jogviszonyt betöltők körét.”

5. §  Hatályát veszti az R1. 1. melléklete.

3. A tartós külszolgálati pályázati rendszerről, valamint a kihelyező szerv által támasztott szakmai 
követelmények és azok teljesítésének részletes szabályairól szóló 6/2017. (VII. 10.) KKM rendelet 
módosítása

6. §  A tartós külszolgálati pályázati rendszerről, valamint a  kihelyező szerv által támasztott szakmai követelmények és 
azok teljesítésének részletes szabályairól szóló 6/2017. (VII.10.) KKM rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. §-a a következő 
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Pályázatot a  pályázat kiírása idején – hivatali érdekből, indokolt esetben – a  pályázatban megjelölt tartós 
külszolgálati munkakörben tartós külszolgálatot teljesítő, az 1. § (1) és (1a) bekezdésében meghatározott személy is 
benyújthat. Az e bekezdés szerinti pályázat esetén a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti várakozási idő meglétének 
hiányában a  pályázó azon munkakörre, amiben jelenleg is tartós külszolgálatot teljesít érvényesen pályázatot 
nyújthat be.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 13. szám 587

7. §  Az R2. 7. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti feltétel megléte alól a  kihelyező vezető mentesítést adhat 
a külképviselet-vezető munkakörbe történő kihelyezés esetén.”

8. §  Az R2. 7. § (8) bekezdés d)–f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Külszoltv. 1.  melléklete szerinti adminisztratív- és technikai munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai 
követelmények)
„d) rendszergazda tartós külszolgálati munkakör esetén
da) legalább középfokú szakirányú végzettség vagy érettségi végzettség és emellett szakirányú szakképesítés, 
valamint a  minisztérium informatikai biztonságért felelős szervezeti egységénél szerzett releváns szakmai 
tapasztalat, továbbá
db) állami vagy állami nyelvvizsgával egyenértékű, legalább komplex középfokú (B2) nyelvvizsga angol nyelvből;
e) területi informatikai vezető tartós külszolgálati munkakör esetén,
ea) felsőfokú szakirányú vagy műszaki végzettség és legalább egy év a  minisztérium informatikai biztonságért 
felelős szervezeti egységénél szerzett szakmai tapasztalat, valamint
eb) a  kihelyező szerv informatikai biztonságért felelős szervezeti egysége által szervezett felkészítésen való 
részvétel, és az ahhoz kapcsolódó vizsga megfelelt eredménnyel történő teljesítése, továbbá
ec) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal igazolt, legalább komplex 
középfokú (B2) nyelvvizsga angol nyelvből;
f ) külképviselet-vezetői titkársági referens, titkársági referens, tartós külszolgálati munkakör vagy titkos 
ügykezeléssel összefüggő, a Külszoltv. 23. § (2) bekezdése szerinti kiegészítő feladatkör ellátása esetén
fa) legalább érettségi végzettség,
fb) az  (1)  bekezdés szerinti állami vagy állami nyelvvizsgával egyenértékű komplex középfokú (B2) nyelvvizsga, 
valamint
fc) érvényes titkos ügykezelői vizsga;”

9. §  Az R2. 7. § (8) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Külszoltv. 1.  melléklete szerinti adminisztratív- és technikai munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai 
követelmények)
„k) rejtjelzői kiegészítő feladatkör ellátása esetén érvényes rejtjelzői vizsga és TÜK vizsga.”

10. §  Az R2. 7.  § (5)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „gazdasági régiók igazgatásáért felelős” szövegrész helyébe 
a „regionális gazdasági igazgató” szöveg lép.

11. §  Hatályát veszti az R2. 5. § (3) bekezdésében az „a továbbiakban:” szövegrész.

4. A külképviseleti biztonsági szolgálat részletes szabályairól szóló 8/2017. (VIII. 3.) KKM rendelet 
módosítása

12. §  Hatályát veszti a külképviseleti biztonsági szolgálat részletes szabályairól szóló 8/2017. (VIII. 3.) KKM rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében a „valamint kormányzati ügykezelőkre” szövegrész, valamint
b) 1. § (2) bekezdésében az „és kormányzati ügykezelőkre” szövegrész.

5. A külképviselet által foglalkoztatott munkavállalóval és a külképviselet által foglalkoztatott 
házastárssal kötött munkaszerződés részletes szabályairól szóló 10/2017. (VIII. 7.) KKM rendelet 
módosítása

13. §  A külképviselet által foglalkoztatott munkavállalóval és a  külképviselet által foglalkoztatott házastárssal kötött 
munkaszerződés részletes szabályairól szóló 10/2017. (VIII. 7.) KKM rendelet (a továbbiakban: R3.) 4. §-a a következő 
(4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Biztonsági szempontú kockázat felmerülése esetén az  érintett személlyel nem létesíthető jogviszony. 
A  biztonsági szempontú kockázat megjelölése vonatkozásában a  döntési folyamatban részt vevőket indokolási 
kötelezettség nem terheli.
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(5) Az  alkalmazott munkavállaló járandóságainak számfejtése, valamint a  hozzá kapcsolódó fogadó állam által 
előírt közterhek megállapítása és megfizetése a  fogadó államban történik, amelynek teljesítése a  külképviselet 
kötelezettsége.”

14. §  Az R3. 5. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Biztonsági szempontú kockázat felmerülése esetén az  érintett személlyel nem létesíthető jogviszony. 
A  biztonsági szempontú kockázat megjelölése vonatkozásában a  döntési folyamatban részt vevőket indokolási 
kötelezettség nem terheli.”

15. §  Az R3. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  külképviselet-vezető a  házastárs munkavállaló munkabérét a  Külszoltv. alapján az  állomáshely 
vonatkozásában megállapított deviza-alapilletmény és az  1.  melléklet szerinti, adott munkakörhöz tartozó szorzó 
alapján meghatározott összegben állapítja meg. A  házastárs munkavállaló alapbérét a  betöltendő munkakörnek 
megfelelően az 1. melléklet szerinti táblázatban foglalt szorzók alapján kell meghatározni, azzal, hogy a házastárs 
munkavállaló középfokú végzettsége esetén az  alacsonyabb, felsőfokú végzettsége esetén a  magasabb szorzóval 
kell a javaslatot felterjeszteni.”

16. §  Az R3. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Házastárs munkavállaló távollétét – a  magyar jog szerint – a  munkakör alapján a  külképviselet-vezető 
vagy a  regionális gazdasági igazgató engedélyezi. A  házastárs munkavállaló rendes évi szabadságát 
a külképviselet-vezető hagyja jóvá.”

17. §  Az R3. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  külképviselet-vezető az  alkalmazott munkavállaló vagy a  házastárs munkavállaló foglalkoztatásának 
határidő előtti megszüntetését tervezi, annak okát előzetes egyetértés céljából megküldi a minisztériumnak.”

18. §  Az R3. 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  házastárs munkavállaló munkabérének megállapítása, számfejtése forintban történik, és forintban kerül 
folyósításra legkésőbb a  tárgyhót követő hónap 15. napjáig. A  házastárs munkavállaló munkabérének kifizetése 
az  általa választott, legfeljebb két – euró, USA-dollár vagy forint fogadására alkalmas – fizetési számlára történő 
utalással, és az általa meghatározott arányban megosztva történik.
(2) A házastárs munkavállaló munkabérének fizetési számlára történő átutalása kapcsán a Magyar Államkincstárnál 
felmerülő költségeket a minisztérium viseli, az átutalással kapcsolatban felmerülő egyéb költségeket a kihelyezett 
házastársa után járó átalány-költségtérítés tartalmazza.”

19. §  Az R3. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

20. §  Az R3.
a) 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „készített,” szövegrész helyébe a „készített és ellenjegyzett,” szöveg,
b) 8. §-ában a „foglalkoztatható” szövegrész helyébe a „foglalkoztatható tovább” szöveg,
c) 11. § b) pontjában az „értékelését” szövegrész helyébe a „legutolsó értékelését” szöveg
lép.

21. §  Hatályát veszti az R3.
a) 10. § (6) bekezdése,
b) 11. § nyitó szövegrészében az „és a házastárs munkavállaló” szövegrész,
c) 12. § (2) bekezdése.
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6. A külképviseletre tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselők részére nyújtható 
kamatmentes illetmény- és költségtérítés-előleg, valamint kizárólag gépkocsivásárlás céljára 
nyújtható kölcsön részletes szabályairól szóló 3/2020. (II. 17.) KKM rendelet módosítása

22. §  A külképviseletre tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselők részére nyújtható kamatmentes illetmény- 
és költségtérítés-előleg, valamint kizárólag gépkocsivásárlás céljára nyújtható kölcsön részletes szabályairól szóló 
3/2020. (II. 17.) KKM rendelet (a továbbiakban: R4.) 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  illetményelőleg és a  költségtérítés-előleg folyósítása a  minisztérium belföldi állományában felkészülését 
töltő, 45 napon belül kihelyezésre kerülő esetében forintban, az állomáshelyén tartós külszolgálatát töltő kihelyezett 
részére a  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 26.  § (1)  bekezdésének 
megfelelően. A  gépkocsivásárlási kölcsön igénylése, jóváhagyása és utalása forintban történik az  alapértelmezett 
bankszámlára. Az  igényelt forint euróra vagy USA-dollárra történő átváltása a  terhelés napján érvényes  
MNB árfolyamon történik.”

23. §  Az R4. 17. §-ában az „alatt” szövegrész helyébe az „alatt, a kihelyezett által bemutatott számla alapján,” szöveg lép.

24. §  Hatályát veszti az R4. 16. § (3) bekezdése.

7. A kihelyező szervnél működő foglalkozás-egészségügyi szolgálat által végzett, a kihelyezett 
és a külképviselet által foglalkoztatott házastárs alkalmassági és pszichológiai alkalmassági 
vizsgálatának és a kihelyezett hozzátartozójának alkalmassági vizsgálatának, valamint a felülvizsgálat 
rendjének részletes szabályairól szóló 12/2020. (VII. 30.) KKM rendelet módosítása

25. §  A kihelyező szervnél működő foglalkozás-egészségügyi szolgálat által végzett, a  kihelyezett és a  külképviselet 
által foglalkoztatott házastárs alkalmassági és pszichológiai alkalmassági vizsgálatának és a  kihelyezett 
hozzátartozójának alkalmassági vizsgálatának, valamint a  felülvizsgálat rendjének részletes szabályairól szóló 
12/2020. (VII. 30.) KKM rendelet (a továbbiakban: R5.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkelés lép:
„(1) Tartós külszolgálatra való alkalmasságra vonatkozó 4. és 5. § szerinti előzetes vizsgálatot kell végezni a Külszoltv. 
szerinti kihelyezést megelőzően, valamint a  külképviselet által foglalkoztatott házastársi alkalmazást megelőzően, 
azzal, hogy a  külképviselet által foglalkoztatott házastárs esetén a  vizsgálat – hivatali érdek fennállása esetén – 
az alkalmazás hatálya alatt, legkésőbb a jogviszony megszűnéséig lefolytatható.”

26. §  Az R5. 9. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kihelyező szerv kezdeményezésére a 4. és 5. § szerinti záróvizsgálatot kell végezni)
„a) a tartós külszolgálat megszűnése, illetve megszüntetése esetén a végleges hazatérést”
(követően.)

27. §  Az R5. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti kormánytisztviselő tartós külszolgálatra, illetve a külképviselet által foglalkoztatott 
házastárs az  állomáshelyen életvitelszerű tartózkodásra alkalmas, ha az  egészségügyi alkalmassági vizsgálaton 
és a  pszichikai alkalmassági vizsgálaton külön-külön alkalmasnak minősült. Nem helyezhető ki tartós külszolgálat 
ellátására az az 1. § (1) bekezdése szerinti kormánytisztviselő, a külképviselet által foglalkoztatni kívánt házastárssal 
nem köthető munkaszerződés, illetve a  külképviselet által foglalkoztatott házastársnak a  munkaszerződését meg 
kell szüntetni, akinek az  egészségügyi alkalmassági vizsgálat vagy a  pszichológiai alkalmassági vizsgálat alapján 
a minősítése alkalmatlan vagy ideiglenesen alkalmatlan.”

28. §  Az R5. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az 1. § (1) bekezdése szerinti személy az egészségügyi alkalmasság elsőfokú véleményével nem ért egyet, 
az  orvosi vélemény igazolt kézbesítésének, elektronikus kézbesítés esetén az  igazolt hozzáférhetővé válásának 
a  napjától számított 30 napon belül kérheti az  egészségügyi alkalmasság másodfokon történő orvosi elbírálását 
az első fokon eljáró szervnél.”
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29. §  Az R5. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az elsőfokú szerv által végzett pszichológiai alkalmasság másodfokú vizsgálatát az Információs Hivatal klinikai 
szakpszichológusa végzi.”

8. A külgazdasági és külügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 
2/2021. (II. 2.) KKM rendelet módosítása

30. § (1) A  külgazdasági és külügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 2/2021. (II. 2.)  
KKM rendelet (a továbbiakban: R6.) 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

 (2) Az R6. 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

9. Záró rendelkezések

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

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

1. melléklet a 2/2022. (I. 27.) KKM rendelethez
„1. melléklet a 10/2017. (VIII. 7.) KKM rendelethez

A B C

1. Munkakör
Középfokú 

végzettség szorzó

Felsőfokú végzettség 

szorzó

2.
Gazdálkodási asszisztens, informatikai asszisztens, titkársági 
asszisztens, konzuli asszisztens, külgazdasági asszisztens, 
kommunikációs asszisztens

1,8 2

3. Külképviseleti gépkocsivezető, külképviseleti szakács 1,6 1,8

4.
Recepciós, portás, hivatali kisegítő, külképviseleti takarító, 
karbantartó, kertész, konyhai kisegítő

1,3 1,5

”

2. melléklet a 2/2022. (I. 27.) KKM rendelethez
„1. melléklet a 2/2021. (II. 2.) KKM rendelethez

A meghagyásba bevont külgazdasági és külügyi szervek

  1. Demokrácia Központ Közalapítvány
  2. Adria Port Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  3. CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
  4. CEI Közép-európai Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  5. HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  6. HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  7. KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság
  8. KKM Subsidium Korlátolt Felelősségű Társaság
  9. Külügyi és Külgazdasági Intézet
10. Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
11. Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
12. Tom Lantos Intézet”
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3. melléklet a 2/2022. (I. 27.) KKM rendelethez
„2. melléklet a 2/2021. (II. 2.) KKM rendelethez

A honvédelemben közreműködő külgazdasági és külügyi szervek

  1. Demokrácia Központ Közalapítvány
  2. Adria Port Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  3. CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
  4. CEI Közép-európai Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  5. HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  6. HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  7. KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság
  8. KKM Subsidium Korlátolt Felelősségű Társaság
  9. Külügyi és Külgazdasági Intézet
10. Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
11. Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
12. Tom Lantos Intézet”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1019/2022. (I. 27.) Korm. határozata
a Szudáni Köztársaság részére történő COVID–19 vakcina adományozásáról

A Kormány a koronavírus-világjárvány következtében előállt járványügyi helyzetet szem előtt tartva
 1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakra 

figyelemmel, a Vtv. 36. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva dönt az állam tulajdonában álló, 200 000 adag 
AstraZeneca COVID–19 Vaxzevria vakcina (a továbbiakban együtt: vagyonelemek) ingyenes tulajdonba adásáról 
a Szudáni Köztársaság részére;

 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – a  Nemzeti Népegészségügyi Központ bevonásával – 
gondoskodjon a vagyonelemeknek az 1. pontban meghatározott célból történő rendelkezésre bocsátásáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: az e kormányhatározat közzétételét követő 30 napon belül

 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy vegye fel a  kapcsolatot a  Szudáni Köztársaság kijelölt 
képviselőjével, ezt követően – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a  2.  pont szerint 
rendelkezésre bocsátott vagyonelemek 1. pont szerinti átadásának végrehajtásáról.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: az e kormányhatározat közzétételét követő 30 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1020/2022. (I. 27.) Korm. határozata
a 2022-ben államtudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint nemzetközi 
és európai közszolgálati felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói 
létszámkeretről

A Kormány a  Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a  közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról 
szóló 2011.  évi CXXXII.  törvény 41.  § (2)  bekezdése alapján a  2022-ben az  államtudományi és közigazgatási, 
rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatásban az  új belépő 
létszámkeretet az alábbiak szerint határozza meg:

Képzési szint, felsőoktatási terület

Támogatásban részesülők 

létszáma  

(Közszolgálati ösztöndíjas, 

tisztjelölt, önköltség fizetésére 

nem kötelezett hivatásos vagy 

szerződéses állományban álló 

hallgató)

Önköltség fizetési 

kötelezettséggel felvehető 

létszám

2913

a)

alapképzésre felvehető hallgatók létszáma 1165 425

ebből

államtudományi és közigazgatási felsőoktatásban 200 80

rendészeti felsőoktatásban 551 210

katonai felsőoktatásban 245 –

nemzetbiztonsági felsőoktatásban 14 –

nemzetközi és európai közszolgálati 
felsőoktatásban

155 135

b)

mesterképzésre és osztatlan képzésre felvehető 
hallgatók létszáma

868 455

ebből

államtudományi és közigazgatási felsőoktatásban 460 245

rendészeti felsőoktatásban 111 75

katonai felsőoktatásban 65 –

nemzetbiztonsági felsőoktatásban 42 –

nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatásban 
[a zárójelben az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű 

Egyetem (a továbbiakban: ANNYE) által indított képzésre 

felvehető hallgatók létszáma szerepel]

190 
(ebből 10 ANNYE)

135 
(ebből 15 ANNYE)

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1021/2022. (I. 27.) Korm. határozata
egyházi személyek jövedelempótlékával kapcsolatos megállapodások megkötéséről, továbbá egyes 
kormányhatározatok visszavonásáról

A Kormány
 1. felhatalmazza a  miniszterelnök általános helyettesét a  lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint 

az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló  
231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti megállapodások aláírására;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: folyamatos

 2. visszavonja
a) a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház 

és a  Magyarországi Evangélikus Egyház között az  5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő 
egyházi személyek jövedelempótlékáról szóló megállapodások megkötéséről szóló 1138/2001. (XII. 26.) 
Korm. határozatot,

b) a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a  Magyarországi Baptista Egyház, a  Magyarországi Unitárius 
Egyház, az  Evangéliumi Pünkösdi Közösség, a  Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi 
Orthodox Exarchátusa, a  Budai Szerb Ortodox Egyházmegye és a  Magyarországi Román Ortodox Egyház 
között az  5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékáról 
szóló megállapodások megkötéséről szóló 1039/2002. (IV. 19.) Korm. határozatot, valamint

c) a Miniszterelnöki Hivatal, valamint tizenkét határon túli egyházi jogi személy között az 5000 lakosnál kisebb 
magyar szórványú települések gyülekezeteiben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek 
kiegészítő támogatásáról szóló megállapodások megkötéséről szóló 2172/2004. (VII. 12.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1022/2022. (I. 27.) Korm. határozata
az Úszó Nemzet Program keretében kidolgozott „Minden gyermek tanuljon meg úszni!” alprogram 
ütemezett megvalósítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. áttekintette az  Úszónemzet Program részeként megvalósuló, „Minden gyermek tanuljon meg úszni!” alprogram 

bevezetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1661/2020. (X. 15.) Korm. határozat (a továbbiakban: 
Korm. határozat) alapján 2021. szeptember 13. és 2021. december 17. között lebonyolított pilot program 
eredményeit, tapasztalatait, és – annak egyöntetű pozitív fogadtatására is tekintettel – egyetért a Korm. határozat 
1.  pontja szerinti alprogram (a továbbiakban: alprogram) részére bemutatott koncepció szerinti, első alkalommal 
2022. február 1. és 2028. június 30. közötti megvalósításával;

 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – a  Magyar Úszó Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) 
bevonásával és a  kiválasztott települések illetékes köznevelési intézményei fenntartóinak közreműködésével – 
gondoskodjon az alprogram lebonyolításáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2028. június 30-ig folyamatosan

 3. egyetért az alprogram 2022. február 1-jei megkezdésével összefüggésben 2021-ben felmerült előkészítő feladatok 
ellátásának, valamint az alprogram 2022. február 1. és 2023. január 31. közötti megvalósításának támogatásával;

 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon  
a  3.  pont szerinti támogatási cél megvalósításához szükséges 7 207 189 532 forint biztosításáról a  Magyarország 
2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 29. Sportági fejlesztési 
koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a felmerülés ütemében

 5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a 3. pontban meghatározott feladat megvalósításához, a 4. pontban 
megjelölt forrás terhére 7 203 587 738 forint összegű támogatást nyújtson a  Szövetség részére a  támogatás 
felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 4. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követő 30 napon belül

 6. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  alprogram 2023. február 1. és 2028. június 30. közötti megvalósítása 
érdekében – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – a 2023. évtől gondoskodjon a 4. pont szerinti összeg 
rendelkezésre állásáról az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2023–2028. évi központi költségvetés tervezése során

 7. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  Szövetség éves szakmai előrehaladási jelentései alapján, 
az  alprogram megvalósításának üteméről, az  ehhez kapcsolódó állami támogatások felhasználásáról és 
az  alprogram ütemezett megvalósításához szükséges – a  6.  pontban biztosított forráson felüli – forrásigényekről 
készítsen előterjesztést a Kormány részére.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: évente a központi költségvetés tervezését megelőzően, legelső alkalommal 2023. március 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozata
a Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról

 1. A Kormány, tekintettel
1.1. a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a  gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-

fejlesztéseiről szóló 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozatra,
1.2. a Debrecen 2030-ig szóló fejlesztési koncepciója 2020–2023. évi pénzügyi támogatásának megvalósításáról 

szóló 1292/2020. (VI. 10.) Korm. határozatra,
1.3. az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztések 

megvalósításához szükséges, műszaki ellenőrzést, minőségbiztosítást érintő intézkedésekről szóló  
1382/2021. (VI. 15.) Korm. határozatra,

1.4. az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő villamosenergia infrastruktúra-
fejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1383/2021. (VI. 15.) Korm. határozatra,

1.5. az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vízgazdálkodási és víziközmű 
infrastruktúra-fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1384/2021. (VI. 15.)  
Korm. határozatra,

1.6. a Tatabánya–Oroszlány–Tata és térsége víziközmű-hálózatának komplex előkészítése, fejlesztése, 
hatékonyságának növelése és rekonstrukciója megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló  
1558/2021. (VIII. 5.) Korm. határozatra,

a következőkről dönt.
 2. A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36.  § (4c)  bekezdés 

a)  pontjában biztosított jogkörében eljárva a  központi költségvetés XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet,  
2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű 
előirányzatok alcím, 2. Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport, 3. Térségi fejlesztési feladatok jogcím terhére 
vállalható kötelezettségek mértékét
a) 2023-ban az 1. melléklet szerinti táblázat D oszlopának összegében,
b) 2024-ben az 1. melléklet szerinti táblázat E oszlopának összegében,
c) 2025-ben az 1. melléklet szerinti táblázat F oszlopának összegében,
d) 2026-ban az 1. melléklet szerinti táblázat G oszlopának összegében
állapítja meg.

 3. A Kormány az  Áht. 36.  § (4b)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy az  innovációért és 
technológiáért felelős miniszter az 1. melléklet A oszlopa szerinti kormányhatározatokban foglalt, ötmilliárd forintot 
elérő vagy azt meghaladó kötelezettségvállalással járó feladatok végrehajtása érdekében legfeljebb az  adott sor  
H oszlopában szereplő összegében kötelezettséget vállaljon.

 4. A Kormány visszavonja
a) a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a  gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-

fejlesztéseiről szóló 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat 1.4. pont e) alpontját, 1.11. pontját és 1.11a. pontját,
b) az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő villamosenergia infrastruktúra-

fejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1383/2021. (VI. 15.) Korm. határozat 3. pontját,
c) az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vízgazdálkodási és víziközmű 

infrastruktúra-fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1384/2021. (VI. 15.)  
Korm. határozat 4. pontját,

d) a Tatabánya–Oroszlány–Tata és térsége víziközmű-hálózatának komplex előkészítése, fejlesztése, 
hatékonyságának növelése és rekonstrukciója megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló  
1558/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat 4. és 5. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozathoz

A kötelezettségvállalás mértéke a Térségi fejlesztési feladatok előirányzaton (kincstári díj nélkül)

 A  B  C  D  E F G  H

1.
 Kapcsolódó 

kormányhatározat 

2021. évi  

költségvetési év  

(nettó forint)

2022. évi  

költségvetési év

(nettó forint)

2023. évi  

költségvetési év

(nettó forint)

2024. évi  

költségvetési év

(nettó forint)

2025. évi  

költségvetési év

(nettó forint)

2026. évi  

költségvetési év

(nettó forint)

Összesen

(nettó forint)

2.
1173/2020. (IV. 22.) 
Korm. határozat

12 481 560 388 10 894 187 331 10 414 536 132 2 710 008 033 0 0 36 500 291 884

3.
1292/2020. (VI. 10.) 
Korm. határozat 
Debrecen 2030

6 306 346 827 14 681 759 120 7 476 661 669 0 0 0 28 464 767 616

4.
1382/2021. (VI. 15.) 
Korm. határozat

95 952 024 95 952 024 95 952 024 95 952 024 0 0 383 808 096

5.
1383/2021. (VI. 15.) 
Korm. határozat

5 934 500 000 3 492 500 000 762 000 000 0 0 0 10 189 000 000

6.
1384/2021. (VI. 15.) 
Korm. határozat

6 522 000 000 10 453 000 000 16 090 000 000 2 803 000 000 0 0 35 868 000 000

7.
1558/2021. (VIII. 5.) 
Korm. határozat

15 317 666 511 11 581 417 091 11 581 417 091 5 790 708 546 0 0 44 271 209 239 
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A Kormány 1024/2022. (I. 27.) Korm. határozata
címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-
újraindítási programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény  
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
címnek a 48. Kincstári díj alcímmel történő kiegészítését;

Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. az Áht. 21.  § (1)  bekezdésében és 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 9 524 936 380 forint 
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel  
a  Kvtv. 1.  melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím,  
4. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: honvédelmi miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója
Határidő: 2022. december 31.

 3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 941 531 750 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli 
el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi 
tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport terhére, a 2. melléklet szerint;

Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  azonnal

 4. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 18 842 467 491 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, 
a 3. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter
 a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1024/2022. (I. 27.) Korm. határozathoz

XIII. Honvédelmi Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XIII. Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium
198279 2 Egyéb HM szervezetek

K6 Beruházások 2 561 831 611
K7 Felújítások 364 705 670

198291 2 Magyar Honvédség
K3 Dologi kiadások 4 385 040 438
K6 Beruházások 1 770 294 723

8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok

220459 25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához
K6 Beruházások 232 063 938

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

23 Sporttevékenység támogatása
387017 29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 81 000 000
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

21 Központi kezelésű előirányzatok
4 Központi tartalékok

297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -9 524 936 380

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások
3 Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai

233321 3 Adósságkezelés költségei
K5 Egyéb működési célú kiadások 130 000 000

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XIII. Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium
198279 2 Egyéb HM szervezetek 2 926 537 281
198291 2 Magyar Honvédség 6 155 335 161

8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok

220459 25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 232 063 938
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása

387017 29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása 81 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 9 524 936 380 9 524 936 380

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

K I A D Á S O K 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

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

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma
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2. melléklet az 1024/2022. (I. 27.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
386295 1 Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 150 000 000
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások

1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
329639 1 Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása

K6 Beruházások 508 000 000
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

1 Központi kezelésű előirányzatok
1 Központi tartalékok

385484 1 Gazdaság-újraindítási programok
K5 Egyéb működési célú kiadások -941 531 750

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
6 Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Közlekedési fejlesztések
386540 2 Vasúti fejlesztések

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 63 531 750
7 Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok

386162 2 Külügyi fejlesztési és kutatási programok
K3 Dologi kiadások 110 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 219 890 000

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

Államháztartási szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
egyedi csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

azonosító szám név neve áthúzódó
hatása

XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

386295 1 Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása 150 000 000
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
6 Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Közlekedési fejlesztések
386540 2 Vasúti fejlesztések 63 531 750

7 Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
386162 2 Külügyi fejlesztési és kutatási programok 220 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 941 531 750 941 531 750

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Magyar Államkincstár  1 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 
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3. melléklet az 1024/2022. (I. 27.) Korm. határozathoz

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

384140 26 Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. szakmai feladatainak ellátása
K3 Dologi kiadások 8 777 976
K5 Egyéb működési célú kiadások 8 718 134 135
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10 115 555 380

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

9 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
360239 1 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -18 842 467 491

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

384140 26 Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. szakmai feladatainak ellátása 18 842 467 491
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
9 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok

360239 1 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat -18 842 467 491

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év

Magyar Államkincstár időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 18 842 467 491 18 842 467 491  

 * Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

   1 példány

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

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

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

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 
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A Kormány 1025/2022. (I. 27.) Korm. határozata
a debreceni Déli Gazdasági Övezet infrastrukturális fejlesztése előkészítéséhez és egyes elemek ütemezett 
megvalósításához szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  debreceni Déli Gazdasági Övezet infrastrukturális fejlesztésének (a  továbbiakban: Beruházás) 

koncepciójával, annak előkészítésével és egyes elemek ütemezett megvalósításával;
 2. a Beruházás előkészítésének és egyes elemek ütemezett megvalósításának kormányzati felelőseként az innovációért 

és technológiáért felelős minisztert jelöli ki;
 3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a Beruházás 

előkészítése és megvalósítása érdekében gondoskodjon mindösszesen 3 827 913 000 forint többletforrás 
– a Beruházás egyes elemeinek 2021. évi tényleges költségét figyelembe véve a lefolytatott feltételes közbeszerzési 
eljárások eredménye alapján 1 214 607 000 forint, valamint a  közbeszerzési eljárással nem érintett projektelemek 
tekintetében 2 613 306 000 forint – biztosításáról a  Magyarország 2022.  évi központi költségvetéséről szóló 
2021.  évi XC.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2.  Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 6.  Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű 
előirányzatok alcím, 2. Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport, 3. Térségi fejlesztési feladatok jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal
 4. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a Beruházás előkészítése és egyes 

elemek ütemezett megvalósítása érdekében támogatási jogviszony létrehozásáról Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a 3. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  belügyminiszter bevonásával – a  Beruházás 2021.  évi tényleges 
költsége alapján a  csapadékvíz-elvezetés projektelem előkészítése érdekében gondoskodjon mindösszesen 
1 121 560 500 forint többletforrás – a  lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárások eredménye alapján 
253 126 500 forint, valamint a közbeszerzési eljárással nem érintett projektelemek tekintetében 868 434 000 forint – 
biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi Önkormányzatok támogatásai fejezet javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 6. felhívja a belügyminisztert, hogy gondoskodjon az 5. pont szerinti projektelem tekintetében támogatási jogviszony 

létrehozásáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: az 5. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 7. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a 2021. évben 
megindult közbeszerzési eljárások eredménye alapján  további legfeljebb 3 466 000 000 forint többletforrást 
biztosítson a  Kvtv. 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2.  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 6.  Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok  alcím, 
2. Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport, 3. Térségi fejlesztési feladatok jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárások eredménye alapján, a felmerülés ütemében
 8. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  belügyminiszter és az  innovációért és technológiáért felelős miniszter 

bevonásával – gondoskodjon a  Beruházás előkészítéséhez és megvalósításához szükséges  további 
1 756 878 000 forint többletforrás biztosításáról, az alábbi ütemezésben:
a) 1 323 661 500 forint többletforrás a  Kvtv. 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2.  Fejezeti 

kezelésű előirányzatok cím, 6.  Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű 
előirányzatok  alcím, 2.  Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport, 3.  Térségi fejlesztési feladatok jogcím 
javára;
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Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében
b) 259 129 500 forint többletforrás a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi Önkormányzatok támogatásai fejezet javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében
c) 174 087 000 forint forrás a  2023.  évi központi költségvetés térségi fejlesztési feladatokat finanszírozó 

előirányzata javára;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2023. évi központi költségvetés tervezése során

 9. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes 
közbeszerzési eljárások eredményei alapján, az  1.  mellékletben szereplő, a  2022.  évi és az  azt követő  években 
forrásbiztosítási kötelezettséggel bíró projektelemek vonatkozásában készítsen előterjesztést a  Kormány részére 
a Beruházás megvalósításához szükséges további források ütemezett biztosítása érdekében;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárások lefolytatását 

követően azonnal
 10. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  8.  pont szerinti forrásbiztosítást követően 

gondoskodjon a 4. pont alapján létrehozott támogatási jogviszony módosításáról;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a 8. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 11. felhívja a  belügyminisztert, hogy a  8.  pont szerinti forrásbiztosítást követően gondoskodjon a  6.  pont alapján 
létrehozott támogatási jogviszony módosításáról.

Felelős: belügyminiszter
Határidő: a 8. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1025/2022. (I. 27.) Korm. határozathoz

A debreceni Déli Gazdasági Övezet infrastrukturális fejlesztéseinek indikatív projektlistája

A B C

1. Projektelem Időszak (év) Leírás

2. DGÖKÖZÚT-1 2021. A debreceni Déli Gazdasági Övezet (a továbbiakban: DGÖ) 
északkeleti feltáró utak

3. DGÖKÖZÚT-2/A 2021. KKV Park északi és déli feltáró út

4. DGÖKÖZÚT-2/B 2021. KKV Park északi és déli feltáró út

5. DGÖKÖZÚT-3/A 2021. KKV Park és a 481-es új körforgalmú csomópontja közötti 
hiányzó útszakaszok

6. DGÖKÖZÚT-3/B 2022–2024. KKV Park és a 481-es út új körforgalmú csomópontja közötti 
hiányzó útszakaszok

7. DGÖKÖZÚT-4/A 2021. DGÖ északnyugati feltáró utak

8. DGÖKÖZÚT-4/B 2022–2024. DGÖ északnyugati feltáró utak

9. DGÖKÖZÚT-5 2022–2024. 481-es út új körforgalmú csomópontja

10. DGÖKÖZMŰ-1/A 2021. Elektromos ellátás I. ütem

11. DGÖKÖZMŰ-1/B 2022–2024. Elektromos ellátás II. ütem
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12. DGÖKÖZMŰ-2 2021. Gázellátás

13. DGÖKÖZMŰ-3/A 2021. Vízellátás-kapacitásbővítés

14. DGÖKÖZMŰ-3/B 2022–2024. Vízellátás-kapacitásbővítés

15. DGÖKÖZMŰ-4/A 2021. Szennyvízelvezetés, kapacitásbővítés

16. DGÖKÖZMŰ-4/B 2022–2024. Szennyvízelvezetés, kapacitásbővítés

17. DGÖKÖZMŰ-5/A 2021. Csapadékvíz-elvezetés

18. DGÖKÖZMŰ-5/B 2022–2024. Csapadékvíz-elvezetés

A Kormány 1026/2022. (I. 27.) Korm. határozata
a Debrecen 2030-ig szóló fejlesztési koncepciója 2020–2023. évi pénzügyi támogatásának megvalósításáról 
szóló 1292/2020. (VI. 10.) Korm. határozat módosításáról

 1. A  Debrecen 2030-ig szóló fejlesztési koncepciója 2020–2023. évi pénzügyi támogatásának megvalósításáról szóló 
1292/2020. (VI. 10.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) a következő 16. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„16. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, valamint az  emberi erőforrások miniszterét, 
hogy a  3.  pont szerinti forrásokat támogatási jogviszony keretében biztosítsa Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzata számára elszámolási és a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a források rendelkezésre állását követően 60 napon belül
Az elszámolási és visszafizetési kötelezettség tekintetében

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 3.  pont 3.1.  alpont b)  pontja tekintetében az  elszámolási kötelezettség 2024. február 28., 
a visszafizetési kötelezettség 2024. április 30.

 a 3. pont 3.2. alpont a) pontja tekintetében 2023. február 28. 
a 3. pont 3.2. alpont b) pontja tekintetében 2023. december 31. 
a 3. pont 3.3. és 3.4. alpontja tekintetében 2022. december 31. 
a 3. pont 3.5. és 3.6. alpontja tekintetében 2023. december 31.

A támogatás felhasználásának végső határideje tekintetében
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a 3.  pont 3.1.  alpont b)  pontja tekintetében a  támogatás felhasználásának végső határideje 

2023. december 31.”
 2. A Kormány visszavonja a Korm. határozat 8. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1027/2022. (I. 27.) Korm. határozata
a győri új mentőállomás építéséről

A Kormány a  Magyarország Kormánya és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1387/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 2. pont a) alpontjában foglaltak végrehajtása 
érdekében
 1. egyetért a  győri új mentőállomás és annak közúti kapcsolata kialakítására irányuló beruházás (a továbbiakban: 

Beruházás) megvalósításával az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Győr belterület 4121/13 helyrajzi számú ingatlanon, 
azzal, hogy a Beruházás során létrejövő vagyonelemek az Országos Mentőszolgálat vagyonkezelésébe kerüljenek;

 2. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló  
1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség 
által vállalható kötelezettség összegét 3 345 534 043 forintban határozza meg;

 3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, 
a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-
újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím,  
1. Egyedi magasépítési beruházások alcímet a 48. Győri új mentőállomás megvalósítása jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2022. évi részének rendelkezésre állásáról a 3. pont szerinti előirányzaton;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 pénzügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 5. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2023. évi részének rendelkezésre állásáról a központi költségvetés kiemelt 
kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 pénzügyminiszter
Határidő: a 2023. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1028/2022. (I. 27.) Korm. határozata
a Nyíregyházi Ipari Park bővítésével összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről

A Kormány a  Nyíregyházi Ipari Park bővítése keretében kialakításra kerülő – az  egyes gazdaságfejlesztési célú és 
munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló 
kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat B:78 mezője szerinti 
ingatlanok – ipari-innovációs fejlesztési területek (a továbbiakban együtt: fejlesztési területek) kialakításával és fejlesztésével 
kapcsolatos, valamint a Nyíregyháza megyei jogú város és térsége és a környező települések fejlesztését is szolgáló közlekedési 
infrastruktúra-, valamint közműberuházásokkal összefüggésben
 1. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  fejlesztési területek használatában érintett 

gazdasági szereplők és szervezetek bevonásával készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  fejlesztési területek 
megközelítését szolgáló úthálózatok megvalósításához szükséges intézkedésekről;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2022. április 30.

 2. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  fejlesztési területek vasúti infrastruktúrájának 
felülvizsgálatát követően készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  vasúti áruszállítás és szállítmányozás 
fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2022. április 30.

 3. egyetért a fejlesztési területek ipari és innovációs létesítményei, építményei hosszú távú,
a) a biztonságos villamosenergia-ellátása érdekében szükséges áramellátási kapacitáshoz szükséges 

fejlesztések,
b) a biztonságos földgázellátását biztosító hálózati fejlesztések,
c) a biztonságos ivóvíz- és iparivíz-ellátásához szükséges beruházások,
d) a csapadékvíz biztonságos kezelésével összefüggő infrastruktúra-fejlesztések,
e) a szennyvíz és ipari szennyvíz kivezetése érdekében szükséges szennyvízcsatorna és -vezeték kiépítésének,
f ) a biztonságos távközlési infrastruktúrájának és
g) a biztonságos, a lakosság védelmét szolgáló zajvédelmi rendszer
lehetőség szerint állami beruházás keretében történő megvalósításával;

 4. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a  belügyminiszter és a  nemzeti vagyon 
kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával – készítsen előterjesztést a Kormány részére a 3. pont szerinti 
fejlesztések érdekében javasolt intézkedésekről;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
belügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2022. április 30.
 5. felhatalmazza a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy együttműködési megállapodást kössön azon belföldi 

vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezettel, amely a  nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.  § (1)  bekezdés 1.  pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül, 
és amely a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 1.  §-a értelmében olyan nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházást valósít meg a  fejlesztési területeken, vagy tesz annak megvalósítására ajánlatot, amely 
e határozat szerinti célok elérését elősegíti.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2022. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1029/2022. (I. 27.) Korm. határozata
a Soproni Terminál továbbfejlesztésének megalapozásáról

A Kormány
 1. egyetért a  Soproni Terminál továbbfejlesztését vizsgáló megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével, valamint 

az ahhoz szükséges 63 531 750 forint központi költségvetési forrás biztosításával;
 2. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az  1.  pontban szereplő feladat megvalósítása 

érdekében gondoskodjon támogatási jogviszony létrehozásáról a  Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zártkörűen 
Működő Részvénytársasággal;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – az 1. pontban 
szereplő feladat megvalósítása érdekében gondoskodjon 63 531 750 forint többletforrás biztosításáról 
a  Magyarország 2022.  évi központi költségvetéséről szóló 2021.  évi XC.  törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-
újraindítási Alap fejezet, 2.  Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6.  Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és 
technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1.  Közlekedési fejlesztések jogcímcsoport, 2. Vasúti fejlesztések 
jogcím javára.

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1030/2022. (I. 27.) Korm. határozata
a szentesi sportélet támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a szentesi Dr. Papp László Városi Sportcsarnokot (6600 Szentes, Jövendő utca 1.) ért tűzkár miatt a szentesi 

sportélet biztosítása érdekében kormányzati intézkedés végrehajtásával;
 2. felhívja a belügyminisztert, hogy – Szentes Város polgármesterének bevonásával – gondoskodjon az 1. pont szerinti 

tűzkáresemény okozta épületkárok felméréséről;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  belügyminisztert, hogy a  szentesi köznevelési intézmények tanulóinak sporttevékenységéhez 
gondoskodjon az  1.  pont szerinti sportlétesítmény tűzkárral érintett funkcióit ideiglenesen pótló építmény 
felállításáról, amelynek forrásigényéről készítsen előterjesztést a Kormány részére;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy az  1.  pont szerinti sportlétesítmény helyreállíthatóságáról, 
a  helyreállításához szükséges intézkedésekről, valamint azok forrásigényéről – Szentes Város polgármesterének 
bevonásával és szükség esetén a belügyminiszter közreműködésével – készítsen előterjesztést a Kormány részére.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 belügyminiszter
Határidő: a 2. pont szerinti felmérést követő 30 nap

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1031/2022. (I. 27.) Korm. határozata
az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű („Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése 
a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című) felhívás 
keretében megvalósuló egyes projektek 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
a) egyetért az  1.  melléklet szerint az  ott felsorolt projektek (a továbbiakban: projektek) összköltségének 

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 hozzájárul, hogy 
az  1.  mellékletben foglalt táblázat 3–5. sora szerinti projektek keretemelése és annak végrehajtása során 
a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,

c) egyetért a projektek támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával;
Felelős:  emberi erőforrások minisztere
Határidő:  2022. március 28.

 2. egyetért azzal, hogy a  projektek esetén az  1.  mellékletben foglalt táblázat F oszlopában meghatározott, összesen 
legfeljebb 1 114 111 808 forint összegű, 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 [a továbbiakban: 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet] 9.  § 
(1) bekezdés f ) pontja alapján – Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklet XIX. Gazdaság-
újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetében az  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: 
EFOP) hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön biztosításra.

Felelős:  Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:  folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1031/2022. (I. 27.) Korm. határozathoz

  A B C D E F G H

1

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás 

(forint)

Többlettámogatás legfeljebb

(forint)

Megnövelt 

összköltség legfeljebb 

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.

Az EFOP keretében 

finanszírozandó 

összeg 

(forint)

A 481/2021. (VIII. 13.)  

Korm. rendelet 9. §  

(1) bekezdés f ) pontja alapján  

az EFOP hazai társfinanszírozás 

terhére finanszírozandó összeg 

(forint)

3.
EFOP-4.1.2-17-

2017-00004

Korszerű köznevelés 
Balatonszentgyörgy 

és térségében

Siófoki Tankerületi 
Központ

348 464 577 71 220 549 168 968 664 588 653 790
A projekt célja a 8710 Balatonszentgyörgy, 
Csillagvár utca 9. szám alatti köznevelési 
intézmény infrastrukturális fejlesztése.

4.
EFOP-4.1.2-17-

2017-00032

Infrastrukturális 
fejlesztés a Gábor 
Andor Általános 

Iskolában

Kaposvári 
Tankerületi 

Központ
1 088 118 930 411 881 070 321 878 434 1 821 878 434

A projekt célja a 7584 Babócsa,  
Rákóczi u. 3. szám alatti köznevelési 
intézmény infrastrukturális fejlesztése.

5.
EFOP-4.1.2-17-

2017-00128

A kiskőrösi  
Bem iskola 

infrastrukturális 
fejlesztése

Kiskőrösi 
Tankerületi 

Központ
545 423 022 7 908 179 623 264 710 1 176 595 911

A projekt célja a 6200 Kiskőrös,  
Vasvári Pál u. 2. szám alatti köznevelési 
intézmény infrastrukturális fejlesztése.
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A Kormány 1032/2022. (I. 27.) Korm. határozata
az EFOP-2.2.0-16-2016-00008 azonosító számú („Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése” 
című) kiemelt projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) 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 f )  pontjában foglalt 
feladatkörében eljárva egyetért az EFOP-2.2.0-16-2016-00008 azonosító számú, „Pszichiátriai és addiktológiai 
gondozóhálózat fejlesztése” című projekt (a  továbbiakban: projekt) összköltségének 1.  melléklet szerinti 
növelésével,

b) felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a  projekt támogatási szerződésének 
1. melléklet szerinti módosításáról.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: az e kormányhatározat hatálybalépését követő 30 napon belül

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) 

Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat D:42 mezőjében a „4,46” szövegrész helyébe a „4,73” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1032/2022. (I. 27.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J

1.
Projekt azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése

Kedvezmé-

nyezett neve

Eredeti 

támogatás/

összköltség

(bruttó, forint)

Hatályos 

támogatási 

összeg

(bruttó, forint)

Hatályos 

összköltség

(bruttó, forint)

EFOP  

2. prioritás 

terhére történő 

többletforrás 

legfeljebb

(bruttó, forint)

Projekt 

megnövelt 

támogatási 

összege 

legfeljebb

(bruttó, forint)

Projekt 

megnövelt 

összköltsége 

legfeljebb

(bruttó, forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
EFOP-2.2.0-16- 

2016-00008

Pszichiátriai és 
addiktológiai 

gondozóhálózat 
fejlesztése

Országos 
Kórházi 

Főigazgatóság
4 000 000 000 4 456 479 315 4 521 018 810 267 461 187 4 723 940 502 4 788 479 997

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 fekvőbeteg- 
szakellátás lehetséges lerövidítése, kiváltása, 
a gondozóintézeti gondozás ellátási 
minőségének és hatékonyságának javítása, 
valamint a humán kompetenciák fejlesztése.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
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