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III. Kormányrendeletek

A Kormány 40/2022. (II. 15.) Korm. rendelete
a hulladékgazdálkodási megfelelőségi véleményezési eljárásnak a veszélyhelyzet időszakában 
alkalmazandó egyes szabályairól

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 32/A. § (4a) bekezdése megfelelőségi vélemény 
benyújtására vonatkozó előírásait azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  közszolgáltató és a  közszolgáltatói 
alvállalkozó a megfelelőségi véleményt minden naptári év június 30. napjáig köteles beszerezni.

 (2) A  Ht. 32/A.  § (2)  bekezdésétől eltérően a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a  továbbiakban: 
Hivatal) a közszolgáltató és a közszolgáltatói alvállalkozó kérelmére állapítja meg, hogy a közszolgáltató, valamint 
a közszolgáltatói alvállalkozó tevékenysége megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben 
foglaltaknak.

 (3) A Ht. 92/F. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Ht. szerinti közszolgáltató részére a 2020. évben kiállított és 
2021. december 31. napját megelőzően lejárt megfelelőségi véleményt 2022. június 30-ig hatályosnak kell tekinteni.

 (4) A  Ht. 92/F.  § (2)  bekezdésétől eltérően az  a  gazdálkodó szervezet, amely közszolgáltatói tevékenységét 2021. január 1-jét 
követően kezdte meg, továbbá a  közszolgáltatói alvállalkozó a  megfelelőségi véleményt első alkalommal  
2022. június 30. napjáig köteles beszerezni.

 (5) A  hulladékgazdálkodási megfelelőségi vélemény kiállítása iránti, az  e  rendelet hatálybalépését megelőző napon 
a  Hivatalnál folyamatban levő eljárások e  rendelet hatálybalépésekor megszűnnek. Azon kérelmező részére, aki 
a 2022. évben megfelelőségi vélemény kiállítása iránt e rendelet hatálybalépése előtt kérelmet nyújtott be, a Hivatal 
15 napon belül intézkedik a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj visszatérítéséről.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 
hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez  a  rendelet a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát 
veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 41/2022. (II. 15.) Korm. rendelete
az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges 
szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról

A Kormány a  találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118.  § (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges 
szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet 2. §-a a következő i) ponttal egészül ki:
[A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (a  továbbiakban: Hivatal) hatáskörébe a  tanúsítványokkal kapcsolatos 
következő ügyek tartoznak:]
„i) a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló 469/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 
2019.  május  20-i (EU) 2019/933 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2019/933 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet] 1. cikk 3. pontja szerinti hatósági tájékoztatás.”

2. § (1) Az  egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges 
szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet 3.  § (5) és (6)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések 
lépnek:
„(5) Ha a  bejelentési díjat nem fizették meg, a  Hivatal figyelmezteti a  bejelentőt az  előírt határidőben történő 
hiánypótlásra. Ennek elmaradása esetén a bejelentést el kell utasítani.
(6) Ha a  bejelentés megfelel a  (3)  bekezdés alapján vizsgált követelményeknek, a  Hivatal a  bejelentésről 
– a 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikke szerint – hivatalos lapjában hatósági tájékoztatást 
közöl, és azt a  tanúsítványlajstromban, valamint – az  alapszabadalomra vonatkozóan – a  szabadalmi lajstromban 
feltünteti.”

 (2) Az  egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges 
szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet 3.  § (9) és (10)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések 
lépnek:
„(9) A bejelentés nem változtatható meg úgy, hogy a tanúsítvány más alapszabadalomra vonatkozzon, mint amelyet 
a bejelentés benyújtásakor megjelöltek.
(10) Ha a  bejelentés nem felel meg a  469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, az  Szt.-ben és 
az e rendeletben előírt követelményeknek, a bejelentőt fel kell hívni a hiányok pótlására, illetve nyilatkozattételre. 
A  bejelentést el kell utasítani, ha az  a  hiánypótlás, illetve a  nyilatkozat ellenére sem elégíti ki a  vizsgált 
követelményeket, illetve ha a bejelentő a hiánypótlási felhívásra a kitűzött határidőn belül nem válaszol.”

3. §  Az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges 
szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérően, a tanúsítvány jogosultjának kérelmére a Hivatal a tanúsítvány megadása és 
időtartamának meghosszabbítása tárgyában hozott döntését a tanúsítvány időtartama tekintetében
a) gyógyszerek tanúsítványa esetén a  469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 18.  cikke, valamint 
a növényvédő szerek kiegészítő oltalmi tanúsítványának bevezetéséről szóló, 1996. július 23-i 1610/96/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: 1610/96/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 17.  cikk 
(2) bekezdése,
b) növényvédő szerek tanúsítványa esetén az  1610/96/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17.  cikk 
(2) bekezdése
alapján helyesbítheti.
(2b) A (2a) bekezdés szerinti helyesbítés iránti kérelem a tanúsítvány időtartamának lejárati napjáig nyújtható be.”

4. §  Az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges 
szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(A Hivatal a bejelentésekről és a tanúsítványokról lajstromot vezet, amelybe be kell jegyezni a tanúsítványokra vonatkozó 
jogokkal kapcsolatos minden tényt és körülményt. A tanúsítványlajstromban fel kell tüntetni különösen)
„m) az (EU) 2019/933 európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk 2. pontja szerinti kivétel fennállását.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 27. szám 1177

5. §  Az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges 
szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Hivatal a kérdés eldöntése céljából szóbeli tárgyalást tart, valamint háromtagú tanácsban jár el a tárgyaláson 
és hoz határozatot a  tanúsítvány érvénytelenségének megállapítására, illetve az  időtartam meghosszabbításának 
megvonására irányuló eljárásban, kivéve, ha az  eljárás a  (3)  bekezdésben megjelölt jogcímek valamelyike alapján 
indult.”

6. §  Az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges 
szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 14. §-sal egészül ki:
„14.  § (1) E  rendeletnek az  egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek 
végrehajtásához szükséges szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról 
szóló 41/2022. (II. 15.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit – a  (2)–(4)  bekezdésben foglalt kivétellel – 
a 2022. március 1. napján folyamatban lévő eljárásokban és a már megadott tanúsítványokra is alkalmazni kell.
(2) E rendeletnek az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához 
szükséges szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
41/2022. (II. 15.) Korm. rendelettel megállapított 2. § i) pontját és 6. § (1) bekezdés m) pontját
a) alkalmazni kell azokra a  tanúsítványokra, amelyek iránt 2019. július 1. napján vagy azt követően nyújtottak be 
bejelentést, és amelyek 2019. július 1. napján vagy azt követően váltak hatályossá,
b) 2022. július 2. napjától kell alkalmazni azokra a  tanúsítványokra, amelyek iránt 2019. július 1. napja előtt 
nyújtottak be bejelentést, és 2019. július 1. napján vagy azt követően váltak hatályossá, és
c) nem kell alkalmazni azon tanúsítványokra, amelyek iránt 2019. július 1. napja előtt nyújtottak be bejelentést, és 
2019. július 1. napját megelőzően váltak hatályossá.
(3) E rendeletnek az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához 
szükséges szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
41/2022.  (II. 15.) Korm. rendelettel megállapított 3.  § (3), (5), (6) és (10)  bekezdését a  2022. március 1. napján 
folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
(4) E rendeletnek az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához 
szükséges szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
41/2022.  (II. 15.) Korm. rendelettel megállapított 3.  § (9)  bekezdését a  2022. március 1. napján vagy azt követően 
indult eljárásokban kell alkalmazni.”

7. §  Az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges 
szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet a következő alcímmel egészül ki:
„Az Európai Unió jogának való megfelelés
15. § Ez a rendelet
a) a gyermekgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítményekről, valamint az  1768/92/EGK rendelet, 
a 2001/20/EK irányelv, a 2001/83/EK irányelv és a 726/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 12-i 
1901/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) a növényvédő szerek kiegészítő oltalmi tanúsítványának bevezetéséről szóló, 1996. július 23-i 1610/96/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet,
c) a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló, 2009. május 6-i 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet és
d) a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló 469/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 
2019. május 20-i (EU) 2019/933 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

8. §  Az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges 
szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet
 1. 1. § b) pontjában a „közösségi rendelet” szövegrész helyébe a „gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról 

szóló, 2009. május 6-i 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: 469/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet)” szöveg,

 2. 1. § d) pontjában a „közösségi” szövegrész helyébe a „469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi” szöveg,
 3. 3. § (1) bekezdésében a „közösségi” szövegrész helyébe a „469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi” szöveg,
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 4. 3.  § (2)  bekezdés d)  pontjában a  „közösségi” szövegrész helyébe a  „469/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi” szöveg,

 5. 3. § (3) bekezdésében a „visszavontnak kell tekinteni” szövegrész helyébe az „el kell utasítani” szöveg,
 6. 3. § (7) bekezdésében a „közösségi” szövegrész helyébe a „469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi” szöveg,
 7. 3. § (8) bekezdésében a „közösségi” szövegrész helyébe a „469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi” szöveg,
 8. 4. § (1) bekezdésében a „közösségi” szövegrész helyébe a „469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi” szöveg,
 9. 4. § (2) bekezdésében a „vagy visszavontnak tekintéséről a közösségi” szövegrész helyébe az „a 469/2009/EK 

európai parlamenti és tanácsi” szöveg,
10. 4/A.  § (3)  bekezdésében a „közösségi” szövegrész helyébe a „469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi” 

szöveg,
11. 4/A.  § (4)  bekezdésében a „közösségi” szövegrész helyébe a „469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi” 

szöveg,
12. 4/A. § (5) bekezdésében a „visszavontnak kell tekinteni” szövegrész helyébe az „el kell utasítani” szöveg,
13. 4/B.  § (1)  bekezdésében a „közösségi” szövegrészek helyébe a „469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi” 

szöveg,
14. 4/B. § (3) bekezdésében a „visszavontnak kell tekinteni” szövegrész helyébe az „el kell utasítani” szöveg,
15. 4/B. § (4) bekezdésében a „vagy visszavontnak tekintéséről a közösségi” szövegrész helyébe az „a 469/2009/EK 

európai parlamenti és tanácsi” szöveg,
16. 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „Szt. eltérő” szövegrész helyébe az „Szt. és e rendelet eltérő” szöveg,
17. 5. § (3) bekezdés a) pontjában a „közösségi” szövegrész helyébe a „469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi” 

szöveg,
18. 6.  § (1)  bekezdés g)  pontjában a  „közösségi” szövegrész helyébe a  „469/2009/EK európai parlamenti és 

tanácsi” szöveg,
19. 8/A.  § (1)  bekezdésében a „közösségi” szövegrész helyébe a „469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi” 

szöveg,
20. 8/A.  § (3)  bekezdésében a „közösségi” szövegrész helyébe a „469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi” 

szöveg,
21. 9. § (1) bekezdésében a „közösségi” szövegrész helyébe a „469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi” szöveg,
22. 9.  § (2)  bekezdésében a „közösségi” szövegrészek helyébe a „469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi” 

szöveg,
23. 9. § (3) bekezdésében a „közösségi” szövegrész helyébe a „469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi” szöveg,
24. 9. § (5) bekezdésében a „közösségi” szövegrész helyébe a „469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi” szöveg,
25. 11.  § (1)  bekezdésében az „a növényvédő szerek kiegészítő oltalmi tanúsítványának bevezetéséről szóló” 

szövegrész helyébe az „az” szöveg
lép.

9. §  Hatályát veszti az  egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához 
szükséges szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet 1. § a) pontja.

10. §  Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.

11. §  Ez a rendelet
a) a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló, 2009. május 6-i 469/2009/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet és
b) a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló 469/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 

2019. május 20-i (EU) 2019/933 európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 42/2022. (II. 15.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi 
együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról 
szóló megállapodás kihirdetéséről

1. §  A Kormány e  rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság 
Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló 
jegyzékváltással létrejött megállapodás (a továbbiakban: Módosítás) kötelező hatályának elismerésére.

2. §  A Kormány a Módosítást e rendelettel kihirdeti.

3. § (1) A Módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. és 3. melléklet tartalmazza.
 (2) A Módosítás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. és 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. §, a 3. § és az 1–4. melléklet a Módosítás harmadik bekezdésében foglaltak szerint lép hatályba.
 (3) A  Módosítás, valamint a  2.  §, a  3.  § és az  1–4.  melléklet hatálybalépésének naptári napját a  külpolitikáért felelős 

miniszter – annak ismertté válását követően – a  Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével 
állapítja meg.

5. §  E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 42/2022. (II. 15.) Korm. rendelethez

A Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Külügyminisztériuma ezúton fejezi ki nagyrabecsülését  
Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma felé, és hivatkozással a  2021. március 4-én kelt, 
KKM/11335/2021/Adm./2021/Adm számú szóbeli jegyzékre, a  2021. szeptember 23-án kelt szóbeli jegyzékre és 
a 2017. szeptember 21-én Budapesten aláírt, a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya és a Magyarország 
Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodásra (a  továbbiakban: 
Keretmegállapodás), a következőkről tájékoztatja a tisztelt Minisztériumot.

A Keretmegállapodás alapján finanszírozott mindhárom projekt megvalósításának késedelme miatt, valamint 
a projektek folyamatos szerződéses alapjának biztosítása érdekében a Laoszi fél – a Keretmegállapodás 11. cikkének 
e)  pontja értelmében – a  Magyar Fél részére az  alábbi javaslatot terjeszti elő a  Keretmegállapodás 3.  cikk 
(4)  bekezdésének módosítására, amely lehetővé teszi az  egyes hitelek folyósítási időszakának további 3 (három) 
évvel történő meghosszabbítását:

„A kötött segélyhitelkeretből folyósított hitelekhez a  folyósítási időszak az  egyedi hitelszerződésben kerül rögzítésre, 
az  adott projekttől függően. A  folyósítási időszak nem haladhatja meg a  4 (négy) évet 7 (hét) évet, amelyből 3 évet 
a türelmi időszakban kell teljesíteni.”
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A Laoszi fél javasolni kívánja, hogy jelen szóbeli jegyzék és a  Magyar fél megerősítő válasza együttesen képezze 
a 2017. szeptember 21-én, Budapesten aláírt, Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság 
kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltás útján 
történő módosítását (a  továbbiakban: Módosítás). Ez  a  Módosítás – a  Keretmegállapodás 11.  cikk e)  pontjának 
megfelelően – az  utolsó diplomáciai úton történő írásos értesítés kézhezvételét követő harmincadik (30.) napon 
lép hatályba, amellyel a Felek megerősítették, hogy a jelen Módosítás hatálybalépéséhez szükséges jogi eljárásaikat 
befejezték.

A Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Külügyminisztériuma ismételten megragadja az  alkalmat, hogy 
nagyrabecsüléséről biztosítsa Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumát.

Vientián, 2021. december 17.

2. melléklet a 42/2022. (II. 15.) Korm. rendelethez

The Ministry of Foreign Affairs of the Lao People’s Democratic Republic presents its compliments 
to the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary, and with reference to the Verbale Notes  
No. KKM/11335/2021/Adm./2021/Adm dated 4th March 2021 and KKM/11335-2/2021/Adm./2021/Adm dated 23rd 
September 2021, and to the Agreement between the Government of Hungary and the Government of the Lao 
People’s Democratic Republic about the Establishment of a  Framework Programme for Financial Co-operation 
signed in Budapest 21 September 2017 (hereinafter referred to as the ‘Framework Agreement’) has the honour to 
inform the esteemed Ministry about the following.

Due to the delays in the implementation of all three projects financed under the Framework Agreement and in 
order to provide a continuous contractual basis for the projects, the Lao Party – in accordance with paragraph e) of 
Article 11 of the Framework Agreement – wishes to submit to the Hungarian Party, the following proposal for the 
amendment of paragraph 4 of Article 3 of the Framework Agreement allowing to extend the disbursement period 
of the individual credits by 3 (three) additional years:

”The disbursement period of credits disbursed under the tied aid credit line will be stipulated in the individual credit 
agreement depending on the particular projects. The disbursement period for the individual credits shall not exceed  
4 (four) years] 7 (seven) years out of which 3 years should be effected in the grace period.”

The Lao Party wishes to propose that this Note Verbale and the affirmative answer by the Hungarian Party constitute 
together the Amendment of the Agreement between the Government of Hungary and the Government of the 
Lao People’s Democratic Republic about the Establishment of a Framework Programme for Financial Co-operation 
signed in Budapest 21 September 2017 (hereinafter referred to as the ‘Amendment’) by exchange of notes between 
the two Parties. This Amendment – in conformity with paragraph e) Article 11 of the Framework Agreement – shall 
enter into force on the thirtieth (30th) day after receiving the last written notification through diplomatic channels 
by which Parties have confirmed that their respective legal procedures required for the entry into force of this 
Amendment have been completed.

The Ministry of Foreign Affairs of the Lao People’s Democratic Republic avails itself of this opportunity to renew to 
the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary, the assurances of its highest consideration.

Vientiane, 17th December 2021
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3. melléklet a 42/2022. (II. 15.) Korm. rendelethez
Budapest, 2022. január 25.

Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma (a  továbbiakban: Minisztérium) nagyrabecsülését fejezi ki 
a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Külügyminisztériuma számára és tisztelettel hivatkozik a 2021. december 
17-én kelt 300/MOFA.DEA.E2 számú szóbeli jegyzékre, a 2017. szeptember 21-én aláírt Magyarország Kormánya és 
a  Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról 
szóló megállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) módosításáról.

A Magyar fél tisztelettel elfogadja a  Laoszi fél módosításra tett javaslatát, mely szerint a  Keretmegállapodás 
3. cikkének (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A kötött segélyhitelkeretből folyósított hitelekhez a  folyósítási időszak az  egyedi hitelszerződésben kerül rögzítésre, 
az  adott projekttől függően. A  folyósítási időszak nem haladhatja meg a  4 (négy) évet 7 (hét) évet, amelyből 3 évet 
a türelmi időszakban kell teljesíteni.”

A Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Külügyminisztériumának szóbeli jegyzéke és a  Minisztérium válaszul 
megküldött jelen szóbeli jegyzéke ennek megfelelően együttesen fogja képezni az  Egyezményt Magyarország 
Kormánya és a  Laoszi Demokratikus Köztársaság Kormánya között a  Megállapodás módosításáról. A  módosító 
Megállapodás a Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi és az utolsó diplomáciai úton történő írásos értesítés 
kézhezvételét követő harmincadik (30.) napon lép hatályba, amellyel a Felek megerősítették, hogy a jelen Módosítás 
hatálybalépéséhez szükséges jogi eljárásaikat befejezték.

Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma ismételten megragadja az alkalmat, hogy nagyrabecsüléséről 
biztosítsa a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Külügyminisztériumát.

4. melléklet a 42/2022. (II. 15.) Korm. rendelethez
Budapest, 25 January 2022

The Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary (hereinafter: “the Ministry”) presents its compliments to 
the Ministry of Foreign Affairs of the Lao People’s Democratic Republic, and has the honour to communicate the 
following with reference to the latter’s Note Verbale no. 300/MOFA.DEA.E2, dated 17 December 2021 on the 
amendment of the 21 September 2017 Agreement between the Government of Hungary and the Government of 
Lao People’s Democratic Republic about the Establishment of a Framework Programme for Financial Co-operation 
(hereinafter referred to as the ‘Framework Agreement’).

The Hungarian Side kindly accepts the amendment proposal of the Laotian Side, according to which paragraph 4 of 
Article 3 of the Framework Agreement will be amended as follows:

”The disbursement period of credits disbursed under the tied aid credit line will be stipulated in the individual credit 
agreement depending on the particular projects. The disbursement period for the individual credits shall not exceed  
[4 (four) years] 7 (seven) years out of which 3 years should be effected in the grace period.”

The Note Verbale from the Ministry of Foreign Affairs of the Lao People’s Democratic Republic and the present 
Note Verbale of the Ministry in reply shall constitute an Agreement between the Government of Hungary and 
the Government of the Lao People’s Democratic Republic on the amendment of the Agreement. The amending 
Agreement shall be an integral part of the Agreement and shall come into force on the thirtieth (30th) day after 
receiving the last written notification through diplomatic channels by which the Parties have confirmed that their 
respective legal procedures required for the entry into force of the amendment of the Agreement have been 
completed.

The Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of 
Foreign Affairs of the Lao People’s Democratic Republic the assurances of its highest consideration.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 6/2022. (II. 15.) EMMI rendelete
az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló  
39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról

Az egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38.  § 
(2)  bekezdés zs)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.)  
EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 15. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az érintett az önrendelkezési nyilvántartásban az Eüak. 35/H. § (1) bekezdésében meghatározott nyilatkozata 
keretében rendelkezést tehet adatainak a határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó jogok érvényesítése 
érdekében kijelölt nemzeti kapcsolattartó szerv általi továbbíthatóságára vonatkozóan.”

2. §  Az R. II. Fejezete a következő 13/D. alcímmel egészül ki:
„13/D. Határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó információcsere
20/E.  § (1) A  működtető a  határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó jogok érvényesítése érdekében 
kijelölt nemzeti kapcsolattartó szervként az Eüak. 4. § (2) bekezdés zs) pontja szerinti célból, az erre a célra kialakított 
biztonságos informatikai kapcsolat útján biztosítja a más tagállamokban működő nemzeti kapcsolattartó szervekkel 
történő információcserét.
(2) Az érintett más tagállamban történő gyógykezelése érdekében a működtető az Eüak. 19/A. §-a szerinti adatokból 
a megkeresés szerinti, az érintett határon átnyúló egészségügyi ellátásához kapcsolódó jogainak érvényesítéséhez 
kapcsolódó adatokat továbbítja az  ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató kezdeményezésére a  megkeresést 
továbbító, más tagállamban működő nemzeti kapcsolattartó szerv részére.
(3) A  gyógyszer más tagállamban történő kiváltása érdekében a  működtető az  Eüak. 19/A.  §-a szerinti adatokból 
az  érintett határon átnyúló egészségügyi ellátásához kapcsolódó jogainak érvényesítéséhez kapcsolódó, 
megkeresés szerinti adatokat továbbítja a  gyógyszer kiszolgáltatója kezdeményezésére a  megkeresést továbbító, 
más tagállamban működő nemzeti kapcsolattartó szerv részére. A működtető a más tagállamban működő nemzeti 
kapcsolattartó szervtől kapott kiváltási adatokat rögzíti az EESZT vénynyilvántartásában.
(4) A  más tagállambeli érintett Magyarországon történő gyógykezelése érdekében a  működtető továbbítja 
az  ellátást nyújtó csatlakozott adatkezelő lekérdezését a  más tagállamban működő nemzeti kapcsolattartó szerv 
részére. A  lekérdezés alapján kapott, az  Eüak. 19/A.  §-a szerinti adatokat a  működtető továbbítja a  lekérdező 
csatlakozott adatkezelő részére.
(5) Más tagállamban felírt gyógyszer Magyarországon történő kiváltása érdekében a  működtető továbbítja 
a  csatlakozott adatkezelő lekérdezését a  más tagállamban működő nemzeti kapcsolattartó szerv részére. 
A lekérdezés alapján kapott, az Eüak. 19/A. §-a szerinti adatokat a működtető továbbítja a megkereső csatlakozott 
adatkezelő részére, valamint továbbítja a csatlakozott adatkezelő által közölt kiváltási adatokat a más tagállamban 
működő nemzeti kapcsolattartó szerv részére.
(6) A működtető az érintett adatát más tagállamban működő nemzeti kapcsolattartó szerv részére csak az érintett 
digitális önrendelkezése keretében tett megengedő rendelkezése esetén adja át.
(7) A  működtető a  határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó jogok érvényesítése érdekében végzett 
adatkezelési műveleteket az  Eüak. 35/D.  §-a szerinti nyilvántartásban rögzíti, és a  rögzített adatokat az  érintett 
részére az EESZT közvetlen hozzáférési felületén elérhetővé teszi.”

3. §  Az R. III. Fejezete a következő 15/A. alcímmel egészül ki:
„15/A. Az Európai Unió jogának való megfelelés
22/A.  § Ez  a  rendelet a  határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló,  
2011. március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkének való megfelelést szolgálja.”
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4. § (1) Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R. 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

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

6. §  Ez a rendelet a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló, 2011. március 9-i 
2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkének való megfelelést szolgálja.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 6/2022. (II. 15.) EMMI rendelethez

 1.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

3
Az Eütv. 91. és 92. §-a 
szerinti fekvőbeteg-
szakellátás befejezése

– az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus 
bejegyzésazonosítója
– az ellátással kapcsolatban megállapított diagnózisok és elvégzett 
beavatkozások
– a beteg további sorsa*
– az elektronikus beutaló EESZT azonosítója

1 óra

 2.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

5

Az Eütv. 89. és 90. §-a 
szerinti járóbeteg-
szakellátás befejezése
(kivéve: fogászati 
szakellátás, 
laboratóriumi 
diagnosztikai vizsgálat)

– az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus 
bejegyzésazonosítója
– az ellátással kapcsolatban megállapított diagnózisok és elvégzett 
beavatkozások
– továbbküldés
– az elektronikus beutaló EESZT azonosítója

1 óra

 3.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

6

Az egészségügyi 
alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 
szerinti háziorvosi, házi 
gyermekorvosi ellátás 
megkezdése

– ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ, vagy ennek 
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
– az ellátás típusa
– az ellátás helye
– az ellátás oka
– térítési kategória
– a praxisközösségben elszámolható tevékenységek
– a szolgáltatási egység kódja (háziorvosi szolgálat esetén 
az országos nyilvántartási szám)
– a beteg kezelőorvosának azonosítója
– az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében értelmezett 
egyedi azonosítója

1 óra
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 4.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 17. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

17

Fogorvosi és 
gyermekfogorvosi 
alapellátási esemény 
megkezdése

– ellátott személyazonosító-típusa és értéke (TAJ vagy ennek 
hiányában az EESZT által nyilvántartott más azonosító)
– a szolgáltatási egység kódja (az ellátást végző szervezeti egység 
finanszírozási szerződés szerinti 9 karakteres kódja)
– a kezelést végző orvos azonosítója
– naplósorszám
– az elektronikus beutaló EESZT azonosítója
– az ellátás típusa
– a praxisközösségben elszámolható tevékenységek

1 óra

 5.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 20. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

20
Fogászati szakellátás 
lezárása

– az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus 
bejegyzésazonosítója
– továbbküldés
– az ellátással kapcsolatban megállapított diagnózisok és elvégzett 
beavatkozások
– az elektronikus beutaló EESZT azonosítója

1 óra

 6.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 35. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

35

Pszichoterápia, klinikai 
szakpszichológiai, 
neuropszichológiai 
és alkalmazott 
egészségpszichológiai 
ellátás lezárása

– az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus 
bejegyzésazonosítója
– az ellátással kapcsolatban megállapított diagnózisok és elvégzett 
beavatkozások
– az elektronikus beutaló EESZT azonosítója

1 óra

 7.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 51. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

51
Foglalkozás-
egészségügyi 
szakellátás lezárása

– az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus 
bejegyzésazonosítója
– az ellátással kapcsolatban megállapított diagnózisok és elvégzett 
beavatkozások

1 óra

 8.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 53. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

53
Rend- és honvédelmi 
dolgozók orvosi 
ellátásának befejezése

– az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus 
bejegyzésazonosítója
– az ellátással kapcsolatban megállapított diagnózisok és elvégzett 
beavatkozások
– továbbküldés

1 óra

2. melléklet a 6/2022. (II. 15.) EMMI rendelethez

Az R. 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 19. sorral egészül ki:

19 Várandósság megállapítása és rizikófelmérés 1 óra kötelező
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 28/2022. (II. 15.) KE határozata
rektori megbízásról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § 
(8)  bekezdése alapján – az  innovációért és technológiáért felelős miniszternek a  fenntartóval egyetértésben tett 
javaslatára – a Magyar Táncművészeti Egyetemen Fodorné Molnár Márta egyetemi tanárt a 2022. február 15. napjától 
2027. február 14. napjáig terjedő időtartamra megbízom a rektori feladatok ellátásával.

Budapest, 2022. február 4.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. február 8.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

KEH ügyszám: KEH/00812-2/2022.

A köztársasági elnök 29/2022. (II. 15.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § 
(3)  bekezdése alapján – az  innovációért és technológiáért felelős miniszternek a  fenntartóval egyetértésben tett 
javaslatára – Dr. Siba Balázst 2022. február 15. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2022. január 31.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. február 3.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

KEH ügyszám: KEH/00652-2/2022.
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A köztársasági elnök 30/2022. (II. 15.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993.  évi LV.  törvény 
9.  §-a  alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/5/1/2022. számú előterjesztésére – Nikolic Zoran 
(születési hely, idő: Újvidék [Jugoszlávia], 1967. január 17.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2022. február 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. február 3.

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

KEH ügyszám: KEH/00298-3/2022.

A köztársasági elnök 31/2022. (II. 15.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993.  évi LV.  törvény 
9.  §-a  alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/10/1/2022. számú előterjesztésére – Kuckir Eduárd 
(névmódosítás előtti neve: Kuckir Eduárd Petrovics; születési hely, idő: Beregszőllős [Szovjetunió], 1981. május 28.) 
magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2022. február 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. február 3.

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

KEH ügyszám: KEH/00302-3/2022.
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A Kormány 1055/2022. (II. 15.) Korm. határozata
a szociális szakosított ellátásokhoz és a gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó egyes állami 
vagyonelemek ingyenes tulajdonba adásáról szóló egyes kormányhatározatok módosításáról

 1.  A  gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó egyes állami vagyonelemek ingyenes egyházi tulajdonba adásáról 
szóló 1407/2021. (VI. 30.) Korm. határozat 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 2.  A  szociális szakosított ellátásokhoz és gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó egyes állami vagyonelemek 
ingyenes egyházi tulajdonba adásáról szóló 1870/2021. (XII. 3.) Korm. határozat 1. melléklete a 2. melléklet szerint 
módosul.

 3.  Hatályát veszti a  gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó egyes állami vagyonelemek ingyenes egyházi 
tulajdonba adásáról szóló 1407/2021. (VI. 30.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 48. sora.

 4.  Ez a határozat 2022. március 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1055/2022. (II. 15.) Korm. határozathoz

 1.  A  gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó egyes állami vagyonelemek ingyenes egyházi tulajdonba adásáról 
szóló 1407/2021. (VI. 30.) Korm. határozat 1.  mellékletében foglalt táblázat 2–22. sora helyébe a  következő 
rendelkezés lép:

(A B

1. Ingatlan ingatlan-nyilvántartási címe és helyrajzi száma Tulajdonba vevő egyházi fenntartó neve és székhelye)

2.
 4080 Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 33. 

Hajdúnánás, belterület 29/2 hrsz.

Hajdúdorogi Főegyházmegye
(Hajdúdorogi Metropolitai Egyház) 

4025 Debrecen, Petőfi tér 8.

3.
 4080 Hajdúnánás, Szatmár u. 3. 

Hajdúnánás, belterület 780/36 hrsz.

Hajdúdorogi Főegyházmegye
 (Hajdúdorogi Metropolitai Egyház) 

4025 Debrecen, Petőfi tér 8.

4.
 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 77. 

Hajdúnánás, belterület 1507 hrsz.

Hajdúdorogi Főegyházmegye 
(Hajdúdorogi Metropolitai Egyház) 

4025 Debrecen, Petőfi tér 8.

5.
 4080 Hajdúnánás, Lehel u. 18. 

Hajdúnánás, belterület 1920 hrsz.

Hajdúdorogi Főegyházmegye 
(Hajdúdorogi Metropolitai Egyház) 

4025 Debrecen, Petőfi tér 8.

6.
4080 Hajdúnánás, Szatmár u. 5. 

Hajdúnánás, belterület 1582/3 hrsz.

Hajdúdorogi Főegyházmegye 
(Hajdúdorogi Metropolitai Egyház) 

4025 Debrecen, Petőfi tér 8.

7.
 4080 Hajdúnánás, Tiszavasvári u. 25. 

Hajdúnánás, belterület 1970 hrsz.

Hajdúdorogi Főegyházmegye 
(Hajdúdorogi Metropolitai Egyház) 

4025 Debrecen, Petőfi tér 8.

8.
 4080 Hajdúnánás, Lehel u. 1/a 

Hajdúnánás, belterület 1968/2 hrsz.

Hajdúdorogi Főegyházmegye 
(Hajdúdorogi Metropolitai Egyház) 

4025 Debrecen, Petőfi tér 8.

9.
 4080 Hajdúnánás, Rákosi Viktor utca 1/a 

Hajdúnánás, belterület 3060/2 hrsz.

Hajdúdorogi Főegyházmegye 
(Hajdúdorogi Metropolitai Egyház) 

4025 Debrecen, Petőfi tér 8.
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10.
 4080 Hajdúnánás, Bajcsy-Zsilinszky u. 12. 

Hajdúnánás, belterület 3697 hrsz.

Hajdúdorogi Főegyházmegye
 (Hajdúdorogi Metropolitai Egyház) 

4025 Debrecen, Petőfi tér 8.

11.
 4080 Hajdúnánás, Bajcsy-Zsilinszky u. 10. 

Hajdúnánás, belterület 3698 hrsz.

Hajdúdorogi Főegyházmegye
 (Hajdúdorogi Metropolitai Egyház) 

4025 Debrecen, Petőfi tér 8.

12.
 4080 Hajdúnánás, Kapitány u. 24. 
Hajdúnánás, belterület 4477 hrsz.

Hajdúdorogi Főegyházmegye
 (Hajdúdorogi Metropolitai Egyház)

 4025 Debrecen, Petőfi tér 8.

13.
 4080 Hajdúnánás, Jókai u. 22. 

Hajdúnánás, belterület 4888 hrsz.

Hajdúdorogi Főegyházmegye 
(Hajdúdorogi Metropolitai Egyház) 

4025 Debrecen, Petőfi tér 8.

14.
 4263 Nyírmártonfalva, Deák Ferenc u. 8. 

Nyírmártonfalva, belterület 167 hrsz.

Hajdúdorogi Főegyházmegye 
(Hajdúdorogi Metropolitai Egyház) 

4025 Debrecen, Petőfi tér 8.

15.
 4262 Nyíracsád, Malom u. 8. 

Nyíracsád, belterület 539/3 hrsz.

Hajdúdorogi Főegyházmegye 
(Hajdúdorogi Metropolitai Egyház) 

4025 Debrecen, Petőfi tér 8.

16.
 4262 Nyíracsád, Zrínyi u. 6. 

Nyíracsád, belterület 700 hrsz.

Hajdúdorogi Főegyházmegye 
(Hajdúdorogi Metropolitai Egyház) 

4025 Debrecen, Petőfi tér 8.

17.
 4254 Nyíradony, Ifjúság u. 4. 

Nyíradony, belterület 1896/63 hrsz.

Hajdúdorogi Főegyházmegye 
(Hajdúdorogi Metropolitai Egyház) 

4025 Debrecen, Petőfi tér 8.

18.
 Debrecen IV. kerület, Pitypang u. 26783/20 hrsz. 
Debrecen IV. kerület, belterület 26783/20 hrsz.

Hajdúdorogi Főegyházmegye 
(Hajdúdorogi Metropolitai Egyház) 

4025 Debrecen, Petőfi tér 8.

19.
 4030 Debrecen I. kerület, Békés u. 9. 

Debrecen I. kerület, belterület 11738/463 hrsz.

Hajdúdorogi Főegyházmegye 
(Hajdúdorogi Metropolitai Egyház) 

4025 Debrecen, Petőfi tér 8.

20.
 4030 Debrecen III. kerület, Kosárfonó u. 30. 
Debrecen III. kerület, belterület 116/79 hrsz.

Hajdúdorogi Főegyházmegye 
(Hajdúdorogi Metropolitai Egyház) 

4025 Debrecen, Petőfi tér 8.

21.
 4243 Téglás, Kossuth Lajos u. 42. 

Téglás, belterület 366/1 hrsz.

Hajdúdorogi Főegyházmegye 
(Hajdúdorogi Metropolitai Egyház) 

4025 Debrecen, Petőfi tér 8.

22.
 4243 Téglás, Május 1. u. 2. 

Téglás, belterület 507/15 hrsz.

Hajdúdorogi Főegyházmegye 
(Hajdúdorogi Metropolitai Egyház) 

4025 Debrecen, Petőfi tér 8.
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 2.  A  gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó egyes állami vagyonelemek ingyenes egyházi tulajdonba adásáról 
szóló 1407/2021. (VI. 30.) Korm. határozat 1.  mellékletében foglalt táblázat 31–34. sora helyébe a  következő 
rendelkezés lép:

(A B

1. Ingatlan ingatlan-nyilvántartási címe és helyrajzi száma Tulajdonba vevő egyházi fenntartó neve és székhelye)

31. Szakoly belterület 457/1 hrsz.
Nyíregyházi Egyházmegye 

4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 5.

32. Szakoly belterület 457/2 hrsz.
Nyíregyházi Egyházmegye 

4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 5.

33.
4234 Szakoly, Mihálydi u. 52. 

Szakoly, belterület 438/6 hrsz.
Nyíregyházi Egyházmegye

 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 5.

34.
4234 Szakoly, Mihálydi u. 50. 

Szakoly, belterület 438/7 hrsz.
Nyíregyházi Egyházmegye

4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 5.

2. melléklet az 1055/2022. (II. 15.) Korm. határozathoz

 1.  A  szociális szakosított ellátásokhoz és gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó egyes állami vagyonelemek 
ingyenes egyházi tulajdonba adásáról szóló 1870/2021. (XII. 3.) Korm. határozat 1.  mellékletében foglalt táblázat 
15–17. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 (A  B

1.  Ingatlan címe és helyrajzi száma  Tulajdonba vevő egyházi fenntartó neve és székhelye)

15.
4100 Berettyóújfalu, Rákóczi utca 50.  
Berettyóújfalu, belterület 3121 hrsz.

Hajdúdorogi Főegyházmegye 
(Hajdúdorogi Metropolitai Egyház) 

4025 Debrecen, Petőfi tér 8.

16.
4100 Berettyóújfalu, Madarász utca 13.  

Berettyóújfalu, belterület 5467 hrsz.

Hajdúdorogi Főegyházmegye 
(Hajdúdorogi Metropolitai Egyház) 

4025 Debrecen, Petőfi tér 8.

17.
4100 Berettyóújfalu, Földesi utca 38.  
Berettyóújfalu, belterület 4457 hrsz.

Hajdúdorogi Főegyházmegye 
(Hajdúdorogi Metropolitai Egyház) 

4025 Debrecen, Petőfi tér 8.

 2.  A  szociális szakosított ellátásokhoz és gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó egyes állami vagyonelemek 
ingyenes egyházi tulajdonba adásáról szóló 1870/2021. (XII. 3.) Korm. határozat 1.  mellékletében foglalt táblázat 
a következő 21. sorral egészül ki:

 (A  B

1.  Ingatlan címe és helyrajzi száma  Tulajdonba vevő egyházi fenntartó neve és székhelye)

21. Baktalórántháza, belterület 163/3 hrsz.
Nyíregyházi Egyházmegye 

4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 5.
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A Kormány 1056/2022. (II. 15.) Korm. határozata
a földügyi szabályozás érvényesítésének koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól 
szóló 1062/2020. (II. 26.) Korm. határozat módosításáról

 1.  A  földügyi szabályozás érvényesítésének koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 
1062/2020. (II. 26.) Korm. határozat (a  továbbiakban: Korm. határozat) 1.  pontjában a „2020. február 21. napjától 
2022. február 20. napjáig” szövegrész helyébe a „2022. február 21. napjától a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
CXXV. törvény 219. § (3) bekezdése szerinti időtartamra” szöveg lép.

 2.  Hatályát veszti a Korm. határozat 8. pontjában az „ , és 2022. február 21-én hatályát veszti” szövegrész.
 3.  Ez a határozat – a 4. pontban foglalt kivétellel – a közzétételét követő napon lép hatályba.
 4.  Az 1. pont 2022. február 21-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1057/2022. (II. 15.) Korm. határozata
a Balatonfüred Város Önkormányzata által megvalósítandó Alkony program előkészítésének 
finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról szóló 1993/2020. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Balatonfüred Város Önkormányzata által megvalósítandó Alkony program előkészítésének finanszírozásához 
szükséges forrás biztosításáról szóló 1993/2020. (XII. 23.) Korm. határozat (a  továbbiakban: Korm. határozat) 
1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„1. egyetért a  részére bemutatott koncepció szerint az  Alkony program keretében idősek számára otthont nyújtó 
szolgáltatást célzó beruházás (a  továbbiakban: Beruházás) előkészítésével az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 
Balatonfüred belterület 633/1 helyrajzi számú ingatlanon;”

 2. A Korm. határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„5. a  Beruházás előkészítésére és – az  állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi  
CXXXVIII. törvény 5.  § (2)  bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – megvalósítására Balatonfüred Város 
Önkormányzatát jelöli ki;”

 3. A Korm. határozat 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„7. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy Balatonfüred Város Önkormányzata felkérésével, a  6.  pontban 
foglaltak szerint elkészült tervdokumentációk műszaki tartalmának csökkentését követően intézkedjen a Beruházás 
további előkészítésére és megvalósítására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás megindításáról és lefolytatásáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a felmerülés ütemében”

 4. A Korm. határozat a következő 8. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„8. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Beruházás további előkészítésére és megvalósítására irányuló 
feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján nyújtson be előterjesztést a Kormány részére a Beruházás további 
előkészítésének és megvalósításának forrásigényéről és ütemezéséről, valamint – a  nemzeti vagyon kezeléséért 
felelős tárca nélküli miniszter bevonásával – a  Beruházás során létrejövő vagyonelemek tulajdoni viszonyaira, 
vagyonkezelőjére és üzemeltetési modelljére vonatkozó javaslat bemutatásával, azzal, hogy a  Beruházás további 
előkészítésének és megvalósításának költségvetési támogatása az  5 000 000 000 forint (áfa nélküli) értéket  
nem haladhatja meg.
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Felelős: emberi erőforrások minisztere 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a Beruházás további előkészítését és megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1058/2022. (II. 15.) Korm. határozata
a Debrecen Nemzetközi Repülőtér koronavírus-járvánnyal összefüggő támogatásáról szóló  
1843/2020. (XI. 24.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Debrecen Nemzetközi Repülőtér koronavírus-járvánnyal összefüggő támogatásáról szóló 1843/2020. (XI. 24.) 
Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„1. egyetért – a  koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítése érdekében – a  Debreceni Vagyonkezelő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 09-10-000327, székhely: 4025 Debrecen, Piac utca 77.) 
javára, egyszeri 365 000 000 forint költségvetési támogatás biztosításával;
2. egyetért – a  koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítése érdekében – a  Debreceni Nemzetközi 
Repülőtéren járatindítási támogatási program kidolgozásával és összesen 655 000 000 forint költségvetési 
támogatás biztosításával, azzal, hogy a  járatindítási támogatásról szóló pályázati felhívás tervezetét  
a  DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 09-09-005171, székhely: 
4030 Debrecen, Repülőtéri út 12.) (a  továbbiakban: Társaság) előzetesen köteles megküldeni az  európai uniós 
források felhasználásáért felelős miniszternek jóváhagyásra az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 
7. §-a alapján;”

 2. A Határozat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon a 2. pont szerinti cél érdekében 655 000 000 forint 
költségvetési támogatás nyújtásáról a Társaság számára;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2022. június 30.”

 3. A Határozat a következő 8. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„8. a  2.  pontban foglalt feladat végrehajtása érdekében felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  Külgazdasági és 
Külügyminisztérium által az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
176.  § (28)  bekezdése alapján a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 
1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Gazdaság újraindítását 
szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 4. A  koronavírus-járvány következtében szükségessé vált 
versenyképesség-növelő támogatás jogcímcsoport terhére teljesített befizetési kötelezettség végrehajtását 
követően biztosítson 290 000 000 forint többletforrást a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló  
2021. évi XC. törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 7. Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 4. A  koronavírus-járvány 
következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás jogcímcsoport javára.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a befizetési kötelezettség teljesítését követően azonnal”

 4. A Határozat 7. pontjában a „2020. december 31.” szövegrész helyébe a „2022. június 30.” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1059/2022. (II. 15.) Korm. határozata
a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Vajda János Technikum felújításáról

A Kormány
 1. egyetért a  Székesfehérvári Szakképzési Centrum Vajda János Technikum felújításának (a  továbbiakban: Felújítás) 

előkészítésével és megvalósításával az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Bicske belterület 2554/3 helyrajzi számú 
ingatlanon;

 2. a Felújítás előkészítésének és megvalósításának felelőseként az  innovációért és technológiáért felelős minisztert 
jelöli ki;

 3. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a  Székesfehérvári Szakképzési 
Centrum útján a Felújítás előkészítéséről és megvalósításáról;

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

 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszter kezdeményezése alapján 
gondoskodjon a Felújítás előkészítéséhez és megvalósításához szükséges források ütemezett biztosításáról.

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1060/2022. (II. 15.) Korm. határozata
a GINOP-7.1.1-15-2017-00030 azonosító számú („A várpalotai Zichy-kastély – Trianon Múzeum turisztikai 
célú fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről

A Kormány 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 jogkörében eljárva

a) egyetért a  GINOP-7.1.1-15-2017-00030 azonosító számú, „A várpalotai Zichy-kastély – Trianon Múzeum 
turisztikai célú fejlesztése” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével, az 1. melléklet 
szerint;

b) egyetért a  projekt 1.  melléklet szerinti többlettámogatásának a  Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 
Program 7. prioritása maximális kötelezettségvállalási szintjén belüli szabad forrás terhére történő 
finanszírozásával;

c) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  projekt támogatási szerződésének 1.  melléklet szerinti 
módosításáról.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2022. április 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1060/2022. (II. 15.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás

(forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(forint)

Megnövelt támogatás 

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
GINOP-7.1.1-15-

2017-00030

A várpalotai 
Zichy-kastély – Trianon 
Múzeum turisztikai célú 

fejlesztése

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

(konzorciumvezető),
Trianon Múzeum Alapítvány

463 550 000 90 203 751 553 753 751

A projekt keretében  
a várpalotai 
Zichy-kastély turisztikai 
célú fejlesztésére  
kerül sor.
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A Kormány 1061/2022. (II. 15.) Korm. határozata
a GINOP-7.1.9-17-2018-00007 azonosító számú („Kehidakustány gyógyhely integrált termék- és 
szolgáltatásfejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről

A Kormány 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 jogkörében eljárva

a) egyetért a  GINOP-7.1.9-17-2018-00007 azonosító számú, „Kehidakustány gyógyhely integrált termék- és 
szolgáltatásfejlesztése” című projekt (a  továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével, az  1.  melléklet 
szerint;

b) hozzájárul, hogy az  európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye 
támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján 
a projekt keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra;

c) egyetért a  projekt 1.  melléklet szerinti többlettámogatásának a  Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 
Program 7. prioritása maximális kötelezettségvállalási szintjén belüli szabad forrás terhére történő 
finanszírozásával;

d) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  projekt támogatási szerződésének 1.  melléklet szerinti 
módosításáról.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2022. március 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1061/2022. (II. 15.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Kedvezményezett neve
Eredeti támogatás 

(forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb (forint)

Megnövelt támogatás 

legfeljebb (forint)
Projekt rövid bemutatása

2.
GINOP-7.1.9-17-

2018-00007

Kehidakustány 
gyógyhely integrált 

termék- és 
szolgáltatásfejlesztése

Kehidakustány 
Község 

Önkormányzata 
(konzorciumvezető),

Magyar Turisztikai 
Ügynökség 

Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

369 999 930 161 433 378 531 433 308

A fejlesztések kiemelt célja a desztináció 
önálló arculatának, nemzetközileg 
versenyképes környezetének és 
kínálatának megteremtése, továbbá 
Kehidakustány nemzetközi színvonalú 
gyógyhellyé, élvonalbeli rekreációs és 
gyógyászati desztinációjává fejlesztése, 
valamint a „minősített” gyógyhelyből 
a „valódi” gyógyhellyé fejlődése.
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A Kormány 1062/2022. (II. 15.) Korm. határozata
a KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosító számú („Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint 
rehabilitációja” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 
módosításáról

 1. A Kormány – a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) és f ) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva – 
a) egyetért a KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosító számú, „Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint 

rehabilitációja” című projekt (a továbbiakban: projekt) részére bemutatott műszaki tartalmával,
b) egyetért a projekt forrásszerkezetének az 1. melléklet szerinti módosításával,
c) egyetért azzal, hogy a többlettámogatás a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 1. prioritása 

rendelkezésre álló kerete terhére kerüljön finanszírozásra,
d) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a  projekt támogatási 

szerződésének 1. melléklet szerinti módosításáról.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2022. február 28.

 2. A Kormány egyetért azzal, hogy a  projekt esetében az  1.  mellékletben foglalt táblázat G:3 mezőjében 
meghatározott, összesen legfeljebb 746 497 450 forint összegű, az európai uniós forrás terhére el nem számolható 
költség – a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok 
felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés f ) pontja alapján – a központi 
költségvetés XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön finanszírozásra.

 3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 4. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló  

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
a) 2. mellékletében foglalt táblázat D:33 mezőjében a „14,22” szövegrész helyébe a „14,97” szöveg,
b) 2. mellékletében foglalt táblázat E:33 mezőjében a „14,22” szövegrész helyébe a „14,97” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1062/2022. (II. 15.) Korm. határozathoz

  A B C D E F G H I J

1.

Projekt azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése
Kedvezményezett neve

Projekt hatályos támogatási szerződés 

szerinti forrásszerkezete
Változás Projekt változást követő forrásszerkezete

Projekt rövid 

bemutatása
2.

A KEHOP keretében 

uniós forrás terhére 

finanszírozott 

támogatás

(bruttó, forint)

A 481/2021. (VIII. 13.)  

Korm. rendelet 

9. § (1) bekezdés 

f ) pontja 

alapján a KEHOP 

előirányzat hazai 

társfinanszírozása 

terhére 

finanszírozandó 

összeg

 (bruttó, forint)

A KEHOP 

keretében uniós 

forrás terhére 

finanszírozott 

támogatás

(bruttó, forint)

A 481/2021. (VIII. 13.)  

Korm. rendelet 

9. § (1) bekezdés 

f ) pontja 

alapján a KEHOP 

előirányzat hazai 

társfinanszírozása 

terhére 

finanszírozandó 

összeg

 (bruttó, forint)

A KEHOP keretében 

uniós forrás terhére 

finanszírozott 

támogatás

(bruttó, forint)

A 481/2021. (VIII. 13.)  

Korm. rendelet 

9. § (1) bekezdés 

f ) pontja 

alapján a KEHOP 

előirányzat hazai 

társfinanszírozása 

terhére 

finanszírozandó 

összeg

(bruttó, forint)

3.
KEHOP-1.3.0-15-

2016-00012

Mosoni-Duna 
torkolati 

szakaszának 
vízszint 

rehabilitációja

Országos Vízügyi 
Főigazgatóság 

(konzorciumvezető), 
Észak-dunántúli 

Vízügyi Igazgatóság

14 216 157 050 14 216 157 050 746 497 450 746 497 450 14 962 654 500 14 962 654 500

A projekttel 
szembeni 
szakmai elvárás 
a Mosoni-Duna 
torkolati 
műtárgy 
létesítése, 
amelynek 
eredményeként 
javulnak  
a vízkészletekkel 
történő 
fenntartható 
gazdálkodás 
feltételei.
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A Kormány 1063/2022. (II. 15.) Korm. határozata
a KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 azonosító számú („A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi 
és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített 
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című) projekt költségnövekményéhez szükséges forrás 
biztosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének 
megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

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

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés c) és f )  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva egyetért a  KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 azonosító számú, 
„A   hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a  Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és 
Szatymaz településeken, különös tekintettel az  elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 
rendszerre” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével, az 1. melléklet szerint;

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

c) egyetért a projekt vonatkozásában
ca) az 1.  melléklet szerinti többlettámogatásnak a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 

Program (a  továbbiakban: KEHOP) tekintetében az  operatív programot finanszírozó Kohéziós Alapra 
meghatározott maximális kötelezettségvállalási szint eléréséig rendelkezésre álló keret terhére, 
valamint

cb) az 1. mellékletben foglalt táblázat P:4 és Q:4 mezőjében meghatározott összegnek a Magyarország 
központi költségvetéséről szóló törvény XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet 
KEHOP-előirányzat hazai társfinanszírozásán felüli felhasználásával

 történő finanszírozásával;
d) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a  projekt támogatási 

szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításáról;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2022. február 28.

e) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy biztosítsa, hogy a  2021–2027 közötti 
európai uniós programozási időszak Magyarország számára elérhető európai uniós források felhasználása 
keretrendszerének tervezése és kialakítása során a projekt élvezzen elsőbbséget, és tegye meg a szükséges 
intézkedéseket a projekt európai uniós elszámolhatósága érdekében;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

f) egyetért azzal, hogy az 1. pont e) alpontja szerinti átforgatás megvalósításáig a projekt 2023. december 31-ét 
követően felmerült költségeire – szükség esetén – a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe 
tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) 
Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés f ) pontja alapján – a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 
XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetében a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön biztosításra a fedezet.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. 

(II. 29.) Korm. határozat
a) 2. mellékletében foglalt táblázat D:351f. mezőjében a „2,20” szövegrész helyébe a „3,86” szöveg,
b) 2. mellékletében foglalt táblázat E:351f. mezőjében a „0,25” szövegrész helyébe a „0,45” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1063/2022. (II. 15.) Korm. határozathoz

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

1.

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

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

Projekt 

összköltsége

(Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.

Projekt 

támogatási 

intenzitása

(%)

Projekt KEHOP 

keretében 

finanszírozandó 

támogatásának 

összege

(Ft)

Projekt részére az KEHOP-előirányzat hazai társfinanszírozáson felüli 

felhasználásával biztosítandó forrás

Projekt 

támogatási 

intenzitása

(%)

Projekt KEHOP 

keretében 

finanszírozandó 

támogatásának 

összege

(Ft)

Projekt részére az KEHOP-előirányzat hazai társfinanszírozáson felüli 

felhasználásával biztosítandó forrás

Projekt 

támogatási 

intenzitása

(%)

Projekt KEHOP 

keretében 

finanszírozandó 

támogatás 

összege

(Ft)

Projekt részére az KEHOP-előirányzat hazai társfinanszírozáson felüli 

felhasználásával biztosítandó forrás

3.

Megtérülő 

projektköltségre jutó 

központi költségvetési 

forrás összege (Ft)

a 481/2021. (VIII. 13.)

Korm. rendelet  

9. § (1) bekezdés  

a) pontja alapján

Projekt le nem 

vonható, az EU felé el 

nem számolható  

ÁFA összege (Ft)

a 481/2021. (VIII. 13.) 

Korm. rendelet  

9. § (1) bekezdés  

b) pontja alapján

Az EU felé el nem 

számolható költségek 

összege (Ft)

a 481/2021. (VIII. 13.) 

Korm. rendelet  

9. § (1) bekezdés  

f ) pontja alapján

Megtérülő projektköltségre 

jutó központi költségvetési 

forrás összege (Ft)

a 481/2021. (VIII. 13.)  

Korm. rendelet  

9. § (1) bekezdés  

a) pontja alapján

Projekt le nem 

vonható, az EU felé 

el nem számolható  

ÁFA összege (Ft)

a 481/2021. (VIII. 13.) 

Korm. rendelet  

9. § (1) bekezdés  

b) pontja alapján

Az EU felé el nem 

számolható költségek 

összege (Ft)

a 481/2021. (VIII. 13.) 

Korm. rendelet  

9. § (1) bekezdés  

f ) pontja alapján

Megtérülő 

projektköltségre 

jutó központi 

költségvetési forrás 

összege (Ft)

a 481/2021. (VIII. 13.) 

Korm. rendelet  

9. § (1) bekezdés  

a) pontja alapján

Projekt le nem 

vonható, az EU felé el 

nem számolható ÁFA 

összege (Ft)

a 481/2021. (VIII. 13.) 

Korm. rendelet 9. §  

(1) bekezdés b) pontja 

alapján

Az EU felé el nem 

számolható költségek 

összege (Ft)

a 481/2021. (VIII. 13.) 

Korm. rendelet 9. § 

(1) bekezdés f ) pontja 

alapján

4.
KEHOP-3.2.1-15-

2018-00031

A hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése  

a Mórahalmi és Kisteleki 

járásban, illetve 

Domaszék és Szatymaz 

településeken, különös 

tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre

Homokháti Önkormányzatok 

Kistérségfejlesztési Társulása

az Európai Unió

vagy más nemzetközi

szervezet felé vállalt

kötelezettséggel

összefüggő,

a 2007–2013 programozási 

időszakban a Kormány

által a nemzeti fejlesztési

miniszter

hatáskörébe utalt 

beruházások, valamint

a 2014–2020 programozási 

időszakban  

a szennyvízelvezetési és 

-tisztítási,

a hulladékgazdálkodási

és az ivóvízminőség-javító

beruházások

megvalósításáról szóló

339/2014. (XII. 19.)

Korm. rendelet szerint

89,795918 2 199 999 991 250 000 009 63 583 380 0 –0,064078 +1 652 356 853 +190 831 433 –33 646 376 0 89,731840 3 852 356 844 440 831 442 29 937 004 0 4 323 125 290

A projekttel szembeni 

szakmai elvárás  

a projektterületen 

élők megfelelő 

hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatással 

történő ellátásának 

biztosítása az Országos 

Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltatási Tervnek 

megfelelően. A projekt 

keretében a Mórahalmi 

és Kisteleki járásban, 

illetve Domaszék és 

Szatymaz településeken 

a hulladékgazdálkodás 

rendszerének 

továbbfejlesztése 

történik meg, különös 

tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtésre.
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A Kormány 1064/2022. (II. 15.) Korm. határozata
a KEHOP-4.1.0-15-2016-00013 azonosító számú („A Hanság természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása 
és fejlesztése – élőhelyfejlesztési beavatkozások” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint 
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány – a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) és f ) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva – egyetért
a) a KEHOP-4.1.0-15-2016-00013 azonosító számú, „A Hanság természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása 

és fejlesztése – élőhelyfejlesztési beavatkozások” című projekt (a  továbbiakban: projekt) Kormány részére 
bemutatott műszaki tartalmával,

b) a projekt forrásszerkezetének 1. melléklet szerinti növelésével,
c) azzal, hogy az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye 

támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján 
a projektek keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,

d) azzal, hogy a  többlettámogatás a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 4. prioritása 
rendelkezésre álló kerete terhére kerüljön finanszírozásra,

e) a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2022. február 28.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló  

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat D:371 mezőjében az „1,71” szövegrész helyébe 
a „2,37” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1064/2022. (II. 15.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Kedvezményezett neve
Eredeti támogatás

(forint)

Többlettámogatás

legfeljebb

(forint)

Megnövelt támogatás 

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
KEHOP-4.1.0-15-

2016-00013

A Hanság természetes 
élőhelyeinek komplex 

helyreállítása 
és fejlesztése – 

élőhelyfejlesztési 
beavatkozások

Fertő-Hanság Nemzeti Park 
Igazgatóság

(konzorciumvezető), 
Kisalföldi Erdőgazdaság 

Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

1 700 859 245 659 655 129 2 360 514 374

A projekttel szembeni 
szakmai elvárás a „Hanság” 
Natura 2000 terület
1. élőhelyeinek tájléptékű 
helyreállítása, a védett 
és közösségi jelentőségű 
természeti értékek 
megőrzéséhez szükséges 
feltételek biztosítása  
8897,6 hektáron,
2. gyepterületei ökológiai 
szempontú fenntartásához 
szükséges legeltetési 
infrastruktúra kialakítása, 
fejlesztése,
3. fejlesztéseit megalapozó 
ökológiai információk, 
valamint a projekt céljainak 
és eredményeinek 
bemutatása. 
A projekt indikátora:  
A jobb védettségi állapot 
érdekében támogatott 
élőhelyek területe 
8897,6 hektár.
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A Kormány 1065/2022. (II. 15.) Korm. határozata
a KEHOP-4.1.0-15-2016-00071 azonosító számú („Natura 2000 vizes élőhelyek bemutatása a Duna–Tisza 
közén” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány – a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) és f ) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva – egyetért
a) a KEHOP-4.1.0-15-2016-00071 azonosító számú, „Natura 2000 vizes élőhelyek bemutatása a  Duna–Tisza 

közén” című projekt (a továbbiakban: projekt) Kormány részére bemutatott műszaki tartalmával,
b) a projekt forrásszerkezetének 1. melléklet szerinti növelésével,
c) az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 

17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A.  §-a alapján azzal, hogy a  projektek 
keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,

d) azzal, hogy a  többlettámogatás a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 4. prioritása 
rendelkezésre álló kerete terhére kerüljön finanszírozásra,

e) a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2022. február 28.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló  

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat D:431 mezőjében a „0,27” szövegrész helyébe 
a „0,53” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1065/2022. (II. 15.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése
Kedvezményezett neve

Eredeti 

támogatás

(forint)

Többlettámogatás

legfeljebb

(forint)

Megnövelt 

támogatás 

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
KEHOP-4.1.0-15- 

2016-00071

Natura 2000 
vizes élőhelyek 

bemutatása 
a Duna–Tisza 

közén

Kiskunsági Nemzeti 
Park Igazgatóság

270 000 000 257 002 163 527 002 163

A projekt célja a Kiskunság egyedülálló természeti értékeit 
reprezentáló Duna–Tisza közi Natura 2000 területek, illetve 
nemzeti parki területek bemutatása, széles körű megismertetése, 
a helyi adottságokhoz illeszkedve: a Turjánvidéken található 
Vörös-mocsárban körútszerűen kiépített terepi bemutatóútvonal 
kiépítése, szabadtéri foglalkoztató, kilátótornyok, madárgyűrűző 
és halászati bemutatólétesítmények, pihenőhely kialakítása, 
Natura 2000 területeket bemutató központ építése a Kolon-tó 
(Izsák) partján, továbbá a térség Natura 2000 területeit, természeti 
és kultúrtörténeti értékeit bemutató kiállításnak, szakmai 
rendezvényeknek, ökoturisztikai jellegű programoknak helyet 
adó Kurgán Természetvédelmi Bemutatóház létesítése a szegedi 
Fehér-tónál. A projekt indikátora „A Natura 2000 területek 
bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan 
résztvevő lakosság száma”, 3800 fő célértékkel.
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A Kormány 1066/2022. (II. 15.) Korm. határozata
a VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 azonosító jelű, „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című felhívás keretében 
megvalósuló, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő 
hozzájárulásról

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

rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés e)  pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva egyetért a VP-3301672282 azonosító számú, „Napraforgó pirító és csomagoló üzem, valamint készáru raktár 
létrehozása Baján” című, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat 1.  melléklet szerinti 
támogatásával;

 2.  felhívja az agrárminisztert, hogy gondoskodjon a projekt támogatói okiratának 1. melléklet szerinti kiadásáról.
Felelős: agrárminiszter
Határidő: a támogatói döntést követő 60 nap

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1066/2022. (II. 15.) Korm. határozathoz

A B C D E

1.
Projekt 

azonosító száma

Projekt 

megnevezése

Támogatást 

igénylő neve

Támogatás 

(Ft)
Projekt rövid bemutatása

2. 3301672282

Napraforgó pirító 
és csomagoló 

üzem, valamint 
készáru raktár 

létrehozása Baján

„MOGYI” 
Kereskedelmi 

Korlátolt 
Felelősségű 

Társaság

4 198 892 888

A fejleszteni kívánt tevékenység  
a „MOGYI” Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság főtevékenysége (1039 Egyéb gyümölcs-
zöldség feldolgozás, -tartósítás). A támogatást igénylő 
tulajdonában álló per- és igénymentes telephelyen, 
Baján kerülne létrehozásra egy napraforgó-pirító és 
-csomagoló üzem (szociális helyiségekkel), valamint 
készáruraktár (a meglévő raktár bővítéseként),  
a kapcsolódó telepi infrastruktúrával együtt mintegy 
8,4 Mrd Ft értékben.
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A Kormány 1067/2022. (II. 15.) Korm. határozata
a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló  
1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

A Kormány a 2014–2020. programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogkörében eljárva az alábbiakról 
határoz:
 1. A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 

[a továbbiakban: 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat] 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 2. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat

 2.1. C:8 mezőjében a „360,00” szövegrész helyébe a „460,00” szöveg,
 2.2. E:8 mezőjében a „316,80” szövegrész helyébe a „404,80” szöveg,
 2.3. H:8 mezőjében a „43,20” szövegrész helyébe az „55,20” szöveg,
 2.4. C:13b mezőjében a „30,00” szövegrész helyébe a „45,00” szöveg,
 2.5. E:13b mezőjében a „27,00” szövegrész helyébe a „40,50” szöveg,
 2.6. H:13b mezőjében a „3,00” szövegrész helyébe a „4,50” szöveg,
 2.7. C:18a/1 mezőjében az „50,00” szövegrész helyébe a „30,00” szöveg,
 2.8. E:18a/1 mezőjében az „50,00” szövegrész helyébe a „30,00” szöveg,
 2.9. C:19a mezőjében az „50,00” szövegrész helyébe a „150,00” szöveg,
2.10. E:19a mezőjében a „46,00” szövegrész helyébe a „138,00” szöveg,
2.11. H:19a mezőjében a „4,00” szövegrész helyébe a „12,00” szöveg,
2.12. C:19b mezőjében a „100,00” szövegrész helyébe a „180,00” szöveg,
2.13. E:19b mezőjében a „100,00” szövegrész helyébe a „180,00” szöveg,
2.14. C:25a mezőjében az „50,00” szövegrész helyébe a „15,00” szöveg,
2.15. F:25a mezőjében a „40,00” szövegrész helyébe a „12,00” szöveg,
2.16. H:25a mezőjében az „5,00” szövegrész helyébe az „1,50” szöveg,
2.17. I:25a mezőjében az „5,00” szövegrész helyébe az „1,50” szöveg,
2.18. C:25b mezőjében a „200,00” szövegrész helyébe a „320,00” szöveg,
2.19. F:25b mezőjében a „160,00” szövegrész helyébe a „256,00” szöveg,
2.20. H:25b mezőjében a „20,00” szövegrész helyébe a „32,00” szöveg,
2.21. I:25b mezőjében a „20,00” szövegrész helyébe a „32,00” szöveg,
2.22. K:25c mezőjében a „2021. október” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2021. szeptember” szöveg,
2.23. K:27a mezőjében a „2021. október” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2021. október” szöveg,
2.24. K:33a mezőjében a „2021. október” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2021. december” szöveg,
2.25. K:38b mezőjében a „2021. szeptember” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2021. szeptember” szöveg,
2.26. K:39/1 mezőjében a „2021. október” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2021. november” szöveg,
2.27. K:41b mezőjében a „2021. szeptember” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2021. szeptember” szöveg,
2.28. C:59b mezőjében az „50,00” szövegrész helyébe a „100,00” szöveg,
2.29. I:59b mezőjében az „50,00” szövegrész helyébe a „100,00” szöveg,
2.30. K:59/1 mezőjében a „2021. szeptember” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2021. november” szöveg,
2.31. C:72 mezőjében a „15,00” szövegrész helyébe a „18,60” szöveg,
2.32. C:74 mezőjében a „7,70” szövegrész helyébe a „10,42” szöveg,
2.33. C:75 mezőjében a „11,20” szövegrész helyébe a „13,70” szöveg
lép.

 3. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
 3.1. E:1a mezőjében a „2021. november” szövegrész helyébe a „2022. április” szöveg,
 3.2. D:2 mezőjében a „15,00” szövegrész helyébe a „18,60” szöveg,
 3.3. D:4 mezőjében a „7,70” szövegrész helyébe a „10,42” szöveg,
 3.4. D:5 mezőjében a „11,20” szövegrész helyébe a „13,70” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



1206 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2022. évi 27. szám
 

1. melléklet az 1067/2022. (II. 15.) Korm. határozathoz 

1. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 4. sorral egészül ki :

[A B C D E F G H I J K

1. Felhívás azonosító 

jele
Felhívás neve

Felhívás 

keretösszege

(Mrd Ft)

Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez

(Mrd Ft)
Felhívás 

meghirdetésének 

módja

Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje]
2. 1. prioritás 2. prioritás 3. prioritás 4. prioritás 5. prioritás 6. prioritás

4. VP1-1.2.1-22
Bemutató üzemek 

támogatása
35,00 0,00 28,00 0,00 0,00 7,00 0,00 standard 2022. április

2. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 30b. és 30c. sorral egészül ki:

[A B C D E F G H I J K

1. Felhívás azonosító 

jele
Felhívás neve

Felhívás 

keretösszege

(Mrd Ft)

Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez

(Mrd Ft)
Felhívás 

meghirdetésének 

módja

Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje]
2. 1. prioritás 2. prioritás 3. prioritás 4. prioritás 5. prioritás 6. prioritás

30b. VP3-14.1.2-22
Méh állatjóléti 

támogatás
10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 egyszerűsített 2022. április

30c. VP3-14.1.3-22
Kiskérődző 
állatjóléti 

támogatás
5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 egyszerűsített 2022. április
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3. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 59/2. sorral egészül ki:

[A B C D E F G H I J K

1. Felhívás azonosító 

jele
Felhívás neve

Felhívás 

keretösszege

(Mrd Ft)

Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez

(Mrd Ft)
Felhívás 

meghirdetésének 

módja

Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje]
2. 1. prioritás 2. prioritás 3. prioritás 4. prioritás 5. prioritás 6. prioritás

59/2. VP6-6.4.1.1-22

Nem 
mezőgazdasági 
tevékenységek 
diverzifikációja 

– Lovas 
létesítmények 

fejlesztése

5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 standard 2022. március
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A Kormány 1068/2022. (II. 15.) Korm. határozata
a bűnüldözési tevékenységek terén történő magyar–szerb rendőri együttműködés elmélyítéséről

A Kormány
 1.  egyetért a magyar–szerb rendőri együttműködés elmélyítésével;
 2.  felhatalmazást ad a  belügyminiszter részére az  állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: 

Ávtv.) 36.  § (2)  bekezdés d)  pontja alapján, az  1.  pontban foglalt cél érdekében – különös tekintettel a  Délkelet-
európai Rendőri Együttműködési Egyezményben, valamint a  Magyarország Kormánya és a  Szerb Köztársaság 
Kormánya között a  baráti kapcsolatokról és a  stratégiai partnerségi együttműködésről szóló szerződésben foglalt 
együttműködési feladatokra – állami vagyon ingyenes átadásával járó tárcaközi megállapodás megkötésére 
a Szerb Köztársaság Belügyminisztériumával;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2022. március 31.

 3.  felhívja a belügyminisztert az Ávtv. 36. § (3) bekezdése alapján az állam tulajdonában álló, a 2. pont szerinti tárcaközi 
megállapodás melléklete szerinti állami vagyon – szolgálati kutyák és a  hozzájuk kapcsolódó tárgyi eszközök, 
szolgáltatások – ingyenes átadására a Szerb Köztársaság Belügyminisztériuma részére.

Felelős: belügyminiszter
Határidő: a tárcaközi megállapodás hatálybalépését követően, a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1069/2022. (II. 15.) Korm. határozata
a Magyarország és a Szerb Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló 
egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a Magyarország és a Szerb Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló 

egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza a  belügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt az  Egyezmény bemutatott szövegének  

– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges 

meghatalmazási okiratot adja ki;
 4. elfogadja az  Egyezmény kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az  Egyezmény szövegének végleges 

megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány 
a belügyminisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1070/2022. (II. 15.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a magyar–szlovén határ két oldalán 
fekvő vegyes nemzetiségű területen való gazdasági és társadalmi fejlesztési együttműködésről szóló 
megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a magyar–szlovén határ két oldalán 

fekvő vegyes nemzetiségű területen való gazdasági és társadalmi fejlesztési együttműködésről szóló megállapodás 
(a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;

 2. felhatalmazza a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Megállapodás bemutatott 
szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges 
meghatalmazási okiratot adja ki;

 4. jóváhagyja a  Megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a  Megállapodás 
szövegének végleges megállapítását követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.

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


	A Kormány 40/2022. (II. 15.) Korm. rendelete
	a hulladékgazdálkodási megfelelőségi véleményezési eljárásnak a veszélyhelyzet időszakában alkalmazandó egyes szabályairól
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	A Kormány 42/2022. (II. 15.) Korm. rendelete
	a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

	Az emberi erőforrások minisztere 6/2022. (II. 15.) EMMI rendelete
	az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 
39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról

	A köztársasági elnök 28/2022. (II. 15.) KE határozata
	rektori megbízásról

	A köztársasági elnök 29/2022. (II. 15.) KE határozata
	egyetemi tanári kinevezésről

	A köztársasági elnök 30/2022. (II. 15.) KE határozata
	állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

	A köztársasági elnök 31/2022. (II. 15.) KE határozata
	állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

	A Kormány 1055/2022. (II. 15.) Korm. határozata
	a szociális szakosított ellátásokhoz és a gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó egyes állami vagyonelemek ingyenes tulajdonba adásáról szóló egyes kormányhatározatok módosításáról

	A Kormány 1056/2022. (II. 15.) Korm. határozata
	a földügyi szabályozás érvényesítésének koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1062/2020. (II. 26.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1057/2022. (II. 15.) Korm. határozata
	a Balatonfüred Város Önkormányzata által megvalósítandó Alkony program előkészítésének finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról szóló 1993/2020. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1058/2022. (II. 15.) Korm. határozata
	a Debrecen Nemzetközi Repülőtér koronavírus-járvánnyal összefüggő támogatásáról szóló 
1843/2020. (XI. 24.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1059/2022. (II. 15.) Korm. határozata
	a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Vajda János Technikum felújításáról

	A Kormány 1060/2022. (II. 15.) Korm. határozata
	a GINOP-7.1.1-15-2017-00030 azonosító számú („A várpalotai Zichy-kastély – Trianon Múzeum turisztikai célú fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről

	A Kormány 1061/2022. (II. 15.) Korm. határozata
	a GINOP-7.1.9-17-2018-00007 azonosító számú („Kehidakustány gyógyhely integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről

	A Kormány 1062/2022. (II. 15.) Korm. határozata
	a KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosító számú („Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról sz

	A Kormány 1063/2022. (II. 15.) Korm. határozata
	a KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 azonosító számú („A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszer

	A Kormány 1064/2022. (II. 15.) Korm. határozata
	a KEHOP-4.1.0-15-2016-00013 azonosító számú („A Hanság természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése – élőhelyfejlesztési beavatkozások” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Progra

	A Kormány 1065/2022. (II. 15.) Korm. határozata
	a KEHOP-4.1.0-15-2016-00071 azonosító számú („Natura 2000 vizes élőhelyek bemutatása a Duna–Tisza közén” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szó

	A Kormány 1066/2022. (II. 15.) Korm. határozata
	a VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 azonosító jelű, „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című felhívás keretében megvalósuló, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról

	A Kormány 1067/2022. (II. 15.) Korm. határozata
	a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1068/2022. (II. 15.) Korm. határozata
	a bűnüldözési tevékenységek terén történő magyar–szerb rendőri együttműködés elmélyítéséről

	A Kormány 1069/2022. (II. 15.) Korm. határozata
	a Magyarország és a Szerb Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

	A Kormány 1070/2022. (II. 15.) Korm. határozata
	a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a magyar–szlovén határ két oldalán fekvő vegyes nemzetiségű területen való gazdasági és társadalmi fejlesztési együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott f
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