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III. Kormányrendeletek

A Kormány 320/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására 
vonatkozó különleges szabályokról

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. § (3) és (4) bekezdésére,
az 5.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  szomszédos 
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 
2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az  elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti 
szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt
a) a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény 

végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.), valamint
b) a  harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési 

eljárás alapján történő engedélyezéséről, az  engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a  fővárosi és 
megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az  összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági 
közreműködéséről, valamint a  Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli 
állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a  munkabér megtérítéséről szóló 
445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.)

rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. A harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásával összefüggő szabályok

2. § (1) Az  R1. 72/H.  § (2) és (3)  bekezdése szerinti kormányhivatal az  R1. 72/H.  § (3a)  bekezdésében foglaltakon túl 
szakhatóságként nem működik közre az  összevont kérelmezési eljárásban abban az  esetben sem, ha a  harmadik 
országbeli állampolgár a  Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint 
az  ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015.  évi VII.  törvény (a  továbbiakban: törvény) 
alapján meghatározott fővállalkozó, vagy annak a  törvény alapján meghatározott alvállalkozója által – a  törvény 
1.  §-a szerinti beruházással (a  továbbiakban: beruházás) összefüggésben – kerül foglalkoztatásra, ideértve  
– a beruházással összefüggésben – az R1. szerinti munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is.

 (2) Az  R1. 72/H.  § (10)  bekezdésében foglaltakon túl a  törvény alapján meghatározott fővállalkozót, továbbá annak 
a  törvény alapján meghatározott alvállalkozóját is – a  beruházással összefüggésben történő foglalkoztatás 
körében – kiemelt foglalkoztatónak kell tekinteni.

 (3) A  (2)  bekezdés alapján kiemelt foglalkoztatónak minősülő foglalkoztatónál történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó 
összevont kérelmezési eljárásban a kérelemhez csatolni kell a foglalkoztató törvényes képviselőjének nyilatkozatát 
az (1) és (2) bekezdésnek való megfelelésről.

3. § (1) Az  R2. 15.  § (1)  bekezdés 26.  pontjában foglaltakon túl a  harmadik országbeli állampolgár Magyarország 
területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történő foglalkoztatásához nincs szükség engedélyre 
a  törvény alapján meghatározott fővállalkozó, vagy annak a  törvény alapján meghatározott alvállalkozója 
általi – a  beruházással összefüggésben történő – magyarországi foglalkoztatásához, ideértve – a  beruházással 
összefüggésben – az R2. szerinti munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is.
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 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben a  harmadik országbeli állampolgárnak a  tevékenység ellátásához szükséges 
szakképzettségét, iskolai végzettségét hitelt érdemlő módon kell igazolni.

3. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius 
katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022.  évi VI.  törvény hatályvesztéséig 
meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi 
következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

6. §  E rendelet rendelkezéseit a  hatálybalépését követően benyújtott tartózkodási engedély iránti kérelem esetén kell 
alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 321/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelete
a stratégiailag kiemelt jelentőségű csődeljárásokra és felszámolási eljárásokra vonatkozó részletes 
szabályokról

A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a)–c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány vagyonfelügyelőként, ideiglenes vagyonfelügyelőként, rendkívüli vagyonfelügyelőként, illetve 
felszámolóként a  Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a  továbbiakban: állami 
felszámoló) jelöli ki azokra a csődeljárásokra és felszámolási eljárásokra vonatkozóan, amelyekben a csődeljárásról 
és a  felszámolási eljárásról szóló 1991.  évi XLIX.  törvény (a  továbbiakban: Cstv.) IV. Fejezetének szabályait kell 
alkalmazni.

2. § (1) Az állami felszámoló Cstv. 27/C. § (4) bekezdésében felsorolt adatainak, továbbá a Cstv. 27/C. § (4) bekezdés b), d), f ) 
és g) pontjában meghatározott személyek ott felsorolt adatainak nyilvántartásba vételére vonatkozóan az adatokat 
és azok változását az  állami felszámoló vezetője jelenti be a  felszámolók névjegyzékét vezető Szabályozott 
Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (a továbbiakban: Hatóság).

 (2) A  bejelentéshez csatolni kell az  (1)  bekezdés szerinti adatokat igazoló azon okiratokat is, amelyeket a  Hatóság 
a vonatkozó jogszabályok alapján más hatósági nyilvántartásból nem ismerhet meg.

 (3) A Hatóság eljárásában az ügyintézési határidő 15 nap.
 (4) Az  adatok nyilvántartásba vételére és törlésére a  felszámolók névjegyzékéről szóló 14/2021. (X. 29.)  

SZTFH rendeletet [a  továbbiakban: 14/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet] a  Cstv.-ben és az e  rendeletben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni.

3. § (1) A  Hatóság hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja, hogy az  állami felszámoló megfelel-e a  Cstv.-ben és  
a 14/2021. (X. 29.) SZTFH rendeletben meghatározott feltételeknek.

 (2) A Hatóság a hatósági ellenőrzést a 14/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet szabályai alapján folytatja le.
 (3) A  Cstv. 66.  § (6)  bekezdése alapján a  14/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet 1.  § b) és c)  pontjában felsorolt felszámoló 

szervezet (a  továbbiakban: felszámoló szervezet) minden év január 31-ig írásban beszámol a  Hatóságnak 
a  szakmai és gazdasági tevékenységéről, a  14/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet 7.  §-a által meghatározott formában,  
a  14/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet 2.  melléklete szerinti szempontrendszer figyelembevételével. A  felszámoló 
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szervezet továbbá bemutatja – a  belső ellenőrzési szakmai módszertani ajánlások figyelembevételével készített – 
belső ellenőrzési szabályzatát, valamint az éves belső ellenőrzés eredményét tartalmazó jelentést is.

4. § (1) A  Kormány Cstv. IV. Fejezetében foglaltak alkalmazásáról szóló rendelete kiadását célzó előterjesztést 
az  adós gazdálkodó szervezet főtevékenysége szerinti ágazati miniszter (a  továbbiakban: ágazati miniszter) 
a  gazdaságfejlesztésért felelős miniszter, a  költségvetés makrogazdasági megalapozásáért felelős miniszter, 
a belgazdaságért felelős miniszter, a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter – állami részesedéssel 
működő gazdálkodó szervezet esetén a  tulajdonosi joggyakorló és az  állami vagyon felügyeletéért felelős 
miniszter – véleményét kikérve készíti el, és terjeszti a Kormány elé. Az előterjesztés részét képező kormányrendelet-
tervezet előkészítésénél figyelembe kell venni a  kormányrendelet kihirdetésére a  Cstv. 65.  § (2)  bekezdésében 
meghatározott határidőt is.

 (2) Az ágazati miniszter – a nyilvános adatbázisok figyelésével és a hivatalosan tudomására jutott információk alapján – 
haladéktalanul jelzi az (1) bekezdésben felsorolt minisztereknek, ha olyan gazdálkodó szervezet gazdasági-pénzügyi 
nehézségeiről szerez tudomást, amely esetében a  Cstv. 65.  § (3)  bekezdése vagy a  veszélyhelyzettel összefüggő 
átmeneti szabályokról szóló 2021.  évi XCIX.  törvény 74.  § (6)–(9)  bekezdése szerinti valamely feltétel fennáll, és 
javaslatot tesz a  Cstv. IV. Fejezetének alkalmazására vagy arra, hogy indokoltnak tart-e – kiemelt közérdekből, 
gazdaságpolitikai vagy foglalkoztatáspolitikai érdekből – más kormányzati intézkedéseket a gazdálkodó szervezet 
piaci helyzetének javítására, kiemelt stratégiai jelentőségű feladatai ellátásának támogatására.

5. § (1) Ha a  4.  § szerinti egyeztetés eredményeképpen az  ágazati miniszter és a  4.  § (1)  bekezdésében felsorolt 
miniszterek megállapítják, hogy a  gazdálkodó szervezet fizetésképtelenségének megelőzése nem lehetséges, 
vagy ebből a  célból nem indokolt kormányzati intézkedéseket hozni, a  Cstv. IV. Fejezete szerinti eljárásba vonás 
tárgyában készítendő kormány-előterjesztésnek (a  továbbiakban: kormány-előterjesztés) tartalmaznia kell 
a  Kormány döntéséhez szükséges azon információkat, amelyek a  fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben 
lévő vagy fizetésképtelenné vált gazdálkodó szervezettel szemben indított eljárások esetében indokolják a  Cstv.  
IV. Fejezetében foglaltak alkalmazását.

 (2) Ha az  előterjesztő hitelt érdemlő információval rendelkezik, a  kormány-előterjesztésben tájékoztatást kell adnia 
arról, hogy a  gazdálkodó szervezet ellen kezdeményeztek-e csődeljárást vagy felszámolási eljárást, és ezek 
elrendelésére sor került-e, és milyen dátummal.

 (3) A kormány-előterjesztésben
a) be kell mutatni a gazdálkodó szervezet tulajdonosi szerkezetét és azt, hogy a társaság tagja-e elismert vagy 

tényleges vállalatcsoportnak; továbbá
b) ki kell térni arra, hogy a  gazdálkodó szervezet milyen okból képtelen – akár saját forrásaiból, akár 

a  tulajdonosok által biztosított forrásokból – a  veszteséges gazdálkodás okainak, illetve vagyonhiányának 
megszüntetésére, részesült-e a Cstv. 65. § (3) bekezdés d) pontja szerinti támogatásban.

 (4) A kormány-előterjesztésben tájékoztatást kell adni arról, hogy
a) a  gazdálkodó szervezet lát-e el jogszabályban meghatározott közfeladatot, közszolgáltatást, tevékenysége 

országos vagy több országra kiterjedő-e, végez-e hatósági engedélyhez kötött vagy koncesszióköteles 
tevékenységet, és a csődeljárás vagy a felszámolási eljárás elrendelése ennek folytatását hogyan befolyásolja; 
továbbá

b) ha a gazdálkodó szervezet a lakosság széles körét érintő közszolgáltatást lát el, ezt a szolgáltatást az érintett 
területen más szolgáltató is ellátja-e.

 (5) A kormány-előterjesztésben
a) be kell mutatni a gazdálkodó szervezet főbb gazdasági és pénzügyi adatait;
b) legalább hozzávetőlegesen ismertetni kell az  adósságállomány legfontosabb összetevőit  

(így különösen köztartozás-állomány, tulajdonosok felé fennálló tartozások, banki és szállítói hitelállomány, 
közműtartozások, foglalkoztatottakkal szemben fennálló tartozások);

c) tájékoztatást kell adni arról, hogy a  gazdálkodó szervezet részesült-e nemzetközi vagy hazai pénzügyi 
támogatásban; továbbá

d) be kell mutatni a  lejárt tartozásállománynak a  gazdálkodó szervezet saját tőkéjéhez viszonyított arányát, 
amennyiben már rendelkezésre állnak az ezzel összefüggő, legalább hozzávetőleges adatok.

 (6) A kormány-előterjesztésben ismertetni kell
a) legalább hozzávetőlegesen a  gazdálkodó szervezet foglalkoztatotti létszámát, továbbá azt is, hogy 

foglalkoztat-e megváltozott munkaképességű személyeket; továbbá
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b) azt, hogy az ország mely megyéiben, mely településein lévő telephelyeken történik foglalkoztatás, továbbá 
a  foglalkoztatás megszűnése hogyan befolyásolja az  adott települések vagy megyék munkaerőpiaci 
helyzetét.

 (7) A  kormány-előterjesztésben meg kell jelölni, hogy a  gazdálkodó szervezet ellen indult csődeljárásra vagy 
felszámolási eljárásra a  Cstv. 65.  § (3)  bekezdése szerinti mely okból alkalmazandók a  Cstv. IV. Fejezete szerinti, 
a stratégiailag kiemelt jelentőségű csődeljárásra és felszámolási eljárásra vonatkozó rendelkezések.

 (8) A kormány-előterjesztésben javaslatot kell tenni arra, hogy a gazdálkodó szervezet ellen indult csődeljárásra vagy 
felszámolási eljárásra a Cstv. 65–67. §-a, vagy ezen túlmenően a Cstv. 68–70. §-a szerinti eljárásrend is alkalmazandó 
legyen. Amennyiben az előterjesztő a Cstv. 68–70. §-a szerinti eljárási szabályok alkalmazását is indokoltnak tartja, 
ismertetnie kell a Cstv. 68. § (2) bekezdése szerinti körülményeket is, továbbá meg kell jelölnie az ott meghatározott 
közérdeket, és ennek megfelelően kell előkészítenie a  kormány-előterjesztés részét képező kormányrendelet 
tervezetét.

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

7. §  Hatályát veszti
a) a  stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában 

közreműködő állami felszámoló adatainak nyilvántartásba vételével és közigazgatási hatósági ellenőrzésével 
összefüggő eljárási szabályokról szóló 357/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet,

b) a  stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában 
közreműködő állami felszámoló kijelöléséről szóló 358/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet és

c) a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991.  évi XLIX.  törvény szerinti stratégiailag kiemelt 
jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánítás eljárási szabályairól szóló 359/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 322/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelete
a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a  Rendőrségről szóló 1994.  évi XXXIV.  törvény 100.  § (1)  bekezdés g)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A védett személyek és a  kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1.  melléklete 
az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 322/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelethez

   A  védett személyek és a  kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1.  melléklet  
2. pontja a következő q) ponttal egészül ki:
(Létesítménybiztosítási intézkedés céljából kijelölt létesítmények és értékek)
„q) az építési és beruházási miniszter elhelyezését biztosító épület.”
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A Kormány 323/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelete
a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § (1)  bekezdés 5., 6., 24. és 
27. pontjában, valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés g) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A  Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Korm. rendelet) 3.  § (7) és (8)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„(7) Az 5. mellékletben felsorolt EOV koordináták által határolt területen ipari tevékenységhez kapcsolódó épületek, 
igazgatási épületek, közmű, hírközlési, raktározási, rekreációs és gazdasági rendeltetésű építmények, közműpótló 
műtárgyak és azok kiszolgáló építményei helyezhetőek el, az  alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési 
követelmények alkalmazásával:
a) a telek beépítési módja szabadon álló,
b) a kialakítható telek legkisebb területe 100 000 m2,
c) a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 60%,
d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 25 méter,
e) a zöldfelület legkisebb mértéke 15%,
f ) a terepszint felett szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,0 m2/m2,
g) a parkolóhelyek kialakításánál – a  (8)  bekezdésben foglalt kivétellel – az építmények és önálló rendeltetési 
egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az  OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú 
személygépkocsi-várakozóhely legalább 50%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az  OTÉK 42.  § 
(11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, és autóbusz-várakozóhelyet nem kell 
biztosítani.
(8) A  fő rendeltetés szerinti épületek használatbavételéig az  építési beruházás megvalósítása során a  kivitelezési 
munkák elvégzéséhez szükséges, munkavállalók által ideiglenesen használt, munkásszállásnak nem minősülő, 
de az OTÉK 104/A. §-ában foglaltaknak megfelelő, szállás jellegű épület létesítése a telekalakítással kialakuló építési 
telken belül megengedett, amennyiben az  teljes közművesítettséggel rendelkezik, azzal, hogy a  szállás jellegű 
épülethez nem kötelező személygépkocsi-várakozóhelyeket és kerékpártárolót biztosítani, azonban gondoskodni 
kell a  szállás jellegű épülettel igénybe vett terület fizikai lehatárolásáról, valamint az  oda be- és kilépő személyek 
ellenőrzéséről.”

 (2) A Korm. rendelet 3. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A  3.  melléklet 1.  pontjában és a  4.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázatban, valamint az  5.  mellékletben 
felsorolt EOV koordináták által határolt területekre vonatkozóan, a  (2)–(10)  bekezdésben foglalt sajátos beépítési 
szabályok és egyedi építési követelmények szerint előírt zöldfelület legkisebb mértékének kialakítása és a hatályos 
településrendezési tervben meghatározott fásítási kötelezettség megvalósítása az  építési telkek tervezett teljes 
beépítettségéhez viszonyítottan, azzal arányosan és ütemezetten is megvalósítható az építési beruházással érintett 
területeken telekalakítással kialakuló egyes építési telkeken belül.”

2. §  A Korm. rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:
„11.  § E  rendeletnek a  Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 323/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelettel 
(a továbbiakban: Módr5.) módosított 3. § (7) és (8) bekezdését, valamint megállapított 3. § (11) bekezdését a Módr5. 
hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
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3. §  A Korm. rendelet 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 323/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

A beruházás megvalósításához kapcsolódó, építési joggal érintett ingatlanrészek területi lehatárolása 
a terület határpontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben (EOV) megadott koordinátáival

A B

EOV X EOV Y

1. 239457.5712 843384.7705

2. 239457.572 843943.147

3. 239457.5719 843977.1684

4. 239445.6858 844357.6163

5. 239403.4704 844356.2499

6. 239399.7483 844472.6682

7. 238827.9381 844456.0397

8. 238670.9809 844451.4744

9. 238664.4281 844451.0335

10. 238658.3972 844450.1628

11. 238652.4499 844448.8354

12. 238646.621 844447.0591

13. 238640.9444 844444.8442

14. 238635.4526 844442.2034

15. 238630.1779 844439.1522

16. 238625.1513 844435.7086

17. 238620.4006 844431.8916

18. 238615.9552 844427.7248

19. 238611.8394 844423.2312

20. 238608.0778 844418.4374

21. 238604.4496 844413.0081

22. 238561.1809 844342.0894

23. 238557.88 844337.0229

24. 238550.6934 844326.979

25. 238544.4883 844319.5517

26. 238537.9851 844312.6441

27. 238531.0788 844306.1355

28. 238523.8045 844300.0524

29. 238521.7149 844298.5046

30. 238516.1952 844294.4162

31. 238512.943 844292.2912
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32. 238508.2673 844289.2363

33. 238502.9195 844286.1746

34. 238500.0487 844284.531

35. 238495.9175 844282.4781

36. 238491.568 844280.3166

37. 238482.8543 844276.6078

38. 238474.3669 844273.5707

39. 238472.8533 844273.093

40. 238472.8533 843346.7212

41. 238491.64 843347.3

42. 238495.62 843349.14

43. 238530.08 843351.36

44. 238546.52 843352.42

45. 238553.2425 843352.7826

46. 238568.4 843353.58

47. 238576.81 843354.02

48. 238595.0225 843354.9826

49. 238642.95 843354.73

50. 238692.25 843356.53

51. 238725.82 843357.75

52. 238742.76 843358.37

53. 238750.96 843359.12

54. 238769.06 843360.77

55. 238795.15 843363.16

56. 238843.06 843363.91

57. 238848.36 843363.92

58. 238887.18 843364.03

59. 238942.89 843366.45

60. 239027.04 843365.84

61. 239042.84 843366.09

62. 239141.82 843373.63

63. 239247.11 843380.68

64. 239252.82 843377.85

65. 239308.6 843379.33

66. 239323.29 843383.67

67. 239358.22 843387.19

68. 239391.19 843382.13
                                       ”
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 30/2022. (VIII. 18.) MNB rendelete
a „Szent István-terem” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank „Szent István-terem” megnevezéssel 3000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét 
bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2022. augusztus 19.

2. § (1) A hatszög alakú emlékérme 89% réz, 5% alumínium, 5% cink és 1% ón ötvözetéből (ún. Nordic gold) készült, 
súlya 20 gramm, egymással szembeni csúcsainak távolsága 37,18 mm, széle sima.

 (2) Az emlékérme előlapján a  Nemzeti Hauszmann Program keretében felújított Szent István-teremben található 
falikárpit részletének ábrázolása látható, középpontban az  apostoli kettős kereszttel, körülötte a  kárpit egyéb 
díszítőmotívumaival. Az  előlap szélén, félköriratban, fent a „MAGYARORSZÁG” felirat, lent a „3000” értékjelzés és 
a „FORINT” felirat, bal oldalon a „2022” verési évszám szakítja meg a díszítőmotívumot, jobb oldalon a „BP.” verdejel 
olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján a  Szent István-terem központi eleme, a  Zsolnay-kandalló részletének ábrázolása látható, 
Szent István mellszobrának a hátlap szélein vonalas, a középpont felé haladva plasztikus megjelenítésével. A hátlap 
alsó részén a „SZENT ISTVÁN-TEREM” felirat olvasható, fölötte, jobbra Endrődy Zoltán tervezőművész mesterjegye 
látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 20 000 darab készíthető, különleges – ún. proof-like – technológiával.

4. §  Ez a rendelet 2022. augusztus 19-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 30/2022. (VIII. 18.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

1.	melléklet	a	…/2022.	(VIII.	…)	MNB	rendelethez		
	
Az	emlékérme	előlapjának	képe:		
	

 

	

2.	melléklet	a	…/2022.	(VIII.	…)	MNB	rendelethez		
	
Az	emlékérme	hátlapjának	képe:	
	
	

	

2. melléklet a 30/2022. (VIII. 18.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:

1.	melléklet	a	…/2022.	(VIII.	…)	MNB	rendelethez		
	
Az	emlékérme	előlapjának	képe:		
	

 

	

2.	melléklet	a	…/2022.	(VIII.	…)	MNB	rendelethez		
	
Az	emlékérme	hátlapjának	képe:	
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A technológiai és ipari miniszter 15/2022. (VIII. 18.) TIM rendelete
a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának 
finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó 
részletes szabályokról szóló 63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet és az egyetemes szolgáltatók részére vételre 
felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre 
jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 13. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160.  § 
4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának 
finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére 
vonatkozó részletes szabályokról szóló 63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosítása

1. § (1) A megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának 
finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes 
szabályokról szóló 63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet (a  továbbiakban: 63/2016. NFM rendelet) 5.  § (3)  bekezdése 
a következő m) és n) ponttal egészül ki:
(A KÁT pénzeszköz mértékének meghatározása során a Befogadó a következő tételeket köteles előjelhelyesen figyelembe 
venni:)
„m) a  Menetrendadásra kötelezett kötelező átviteli rendszerrel kapcsolatos, a  tárgyhónap utolsó munkanapján 
fennálló lejárt esedékességű tartozásainak összegét és azoknak még figyelembe nem vett módosulásait;
n) a  veszélyhelyzet idején a  villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek 
szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló kormányrendelet (a  továbbiakban: Kr.) alapján 
a  földgázszolgáltató részére fizetendő, a  KÁT pénzeszköznek a  tárgyhónap utolsó munkanapjáig befolyt, még 
figyelembe nem vett, a tárgyhónapot megelőző második hónapig meghatározott többletbevételei összegét.”

 (2) A 63/2016. NFM rendelet 6. § (3) bekezdése a következő g) és h) ponttal egészül ki:
(A Prémium pénzeszköz mértékének meghatározása során a  Befogadó a  következő tételeket köteles előjelhelyesen 
figyelembe venni:)
„g) a  Premizált termelő prémium támogatási rendszerrel kapcsolatos, a  tárgyhónap utolsó munkanapján fennálló 
lejárt esedékességű tartozásainak összegét és azoknak még figyelembe nem vett módosulásait;
h) a Kr. alapján a földgázszolgáltató részére fizetendő, a Prémium pénzeszköznek a tárgyhónap utolsó munkanapjáig 
befolyt, még figyelembe nem vett, a  tárgyhónapot megelőző második hónapig meghatározott többletbevételei 
összegét.”

 (3) A 63/2016. NFM rendelet 9. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  Befogadó köteles havonta minden hónap nyolcadik munkanapján kifizetni a  Kr. szerinti földgázszolgáltató 
részére a KÁT pénzeszköz 5. § (3) bekezdés n) pontja szerinti és a Prémium pénzeszköz 6. § (3) bekezdés h) pontja 
szerinti többletbevételek összegét.”

2. §  A 63/2016. NFM rendelet
a) 5.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „előjelhelyesen” szövegrész helyébe az  „előjelhelyesen 

– a KÁT mérlegkör kiadásait pozitív, bevételeit negatív előjellel –” szöveg,
b) 5.  § (3)  bekezdés d)  pontjában a „kötelezettekre” szövegrész helyébe a „kötelezettekre a  villamosenergia-

ellátási szabályzatokban meghatározott előzetes elszámolási adatok és” szöveg,
c) 5. § (3) bekezdés h) pontjában a „bevételek” szövegrész helyébe a „bevételek és kiadások” szöveg,
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d) 5.  § (3)  bekezdés i)  pontjában az  „összegét” szövegrész helyébe az  „összegét, beleértve a  szervezett 
villamosenergia-piacon történő ügyletkötésekhez szükséges biztosítékokat és azok tárgyhavi módosulásait” 
szöveg,

e) 6. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „előjelhelyesen” szövegrész helyébe az „előjelhelyesen – a Prémium 
típusú támogatási rendszer kiadásait pozitív, bevételeit negatív előjellel –” szöveg

lép.

3. §  Hatályát veszti a 63/2016. NFM rendelet 5. § (3) bekezdés n) pontja, 6. § (3) bekezdés h) pontja és 9. § (8) bekezdése.

2. Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz 
mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló  
67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosítása

4. §  Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és 
áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet
a) 3. § (3) bekezdésében a „képest az” szövegrész helyébe a „képest, a veszélyhelyzet idején a villamos energia és 

földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról 
szóló kormányrendelet alapján kifizetett ellentételezés összegének figyelembevételével az” szöveg,

b) 1. melléklet szerinti táblázat E:4 mezőjében a „4,731” szövegrész helyébe a „24,313” szöveg,
c) 3. melléklet 7.15.3. pontjában a „hónap utolsó” szövegrész helyébe a „második hónap 15.” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3.  § a  szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi 

következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor lép hatályba.

6. §  Az 1. alcím a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i 
(EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 19. cikkének való megfelelést szolgálja.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  technológiai és ipari miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1409/2022. (VIII. 18.) Korm. határozata
az ENSZ Közgyűlésének 77. ülésszakán való magyar részvételről

A Kormány
 1. jóváhagyja – az  1.  melléklet szerint – az  ENSZ Közgyűlésének 77. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség 

tevékenységének irányelveit;
 2. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  ENSZ Közgyűlésének 77. ülésszakán részt vevő magyar 

küldöttség vezetőjének és tagjainak megbízásáról előterjesztést tegyen Magyarország köztársasági elnökének.
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1409/2022. (VIII. 18.) Korm. határozathoz

Irányelvek az ENSZ Közgyűlésének 77. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség tevékenységéhez

Az ENSZ Közgyűlésének 77. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség feladata, hogy a  Kormány céljaival 
összhangban, a magyar nemzeti érdekeket érvényesítve tevékenykedjen.

 1. A küldöttség az ENSZ szerepével kapcsolatban
a) képviselje hazánk álláspontját, miszerint Magyarország elítéli az  orosz katonai agressziót, és határozottan 

kiáll Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett, valamint hogy Magyarország számára a szomszédos 
országban folyó háború nagy biztonsági kockázatot jelent, ezért érdekeltek vagyunk ennek a konfliktusnak 
a békés lezárásában, és egyértelmű érdekünk, hogy a béke mielőbb visszatérjen térségünkbe;

b) képviselje hazánk álláspontját, mely szerint a  multilaterális rendszer jelenlegi formája reformokra szorul, és 
hazánk ennek érdekében kész a konstruktív együttműködésre;

c) képviselje hazánk álláspontját, miszerint a  COVID–19-világjárvány vonatkozásában megvalósított 
multilaterális együttműködés kapcsán szükséges felmérnünk a  tanulságokat, annak érdekében, hogy 
a jövőben a nemzetközi közösség sikeresen fel tudjon lépni a globális kihívásokkal szemben.

 2. A küldöttség a béke és biztonság területén
a) támogassa az  ENSZ vezető nemzetközi szerepét, valamint összehangolt, hatékony globális fellépését 

a  nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemben, továbbá az  ENSZ Terrorizmus Ellenes Hivatalának az  erre 
irányuló multilaterális erőfeszítések kifejtésében betöltött szerepének erősítését, az  ENSZ Globális 
Terrorizmus Ellenes Stratégiájának 6. felülvizsgálatáról elfogadott közgyűlési határozat, az  ENSZ keretében 
elfogadott 19 terrorizmus ellenes nemzetközi dokumentum, valamint az  ENSZ Biztonsági Tanácsa 
(a továbbiakban: BT) által a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem terén elfogadott határozatai alapján;

b) támogassa a  világ számos térségében hitük miatt üldözött és diszkriminált közösségek – kiemelten 
az  üldözött keresztények – megsegítésére irányuló kezdeményezéseket, mutassa be a  Hungary Helps 
Programot;

c) fordítson kiemelt figyelmet a migrációra vonatkozó magyar kormányzati álláspont érvényesítésére az ENSZ 
keretein belül, beleértve a  közös uniós álláspont egyeztetését, különös tekintettel a  magyar szavazati 
magatartást meghatározó kormányhatározatokra, és képviselje a  tagállamok határvédelemmel és 
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a területükön való tartózkodás szabályainak meghatározásával kapcsolatosan meglevő nemzeti szabályozási 
hatáskörét, és utaljon a migráció jelentette közvetlen biztonsági kockázatokra;

d) képviselje határozottan Magyarország álláspontját, miszerint az  ENSZ tartózkodjon az  új közgyűlési 
határozatokban, illetve hivatalos állásfoglalásokban a  Globális Migrációs Kompaktra, valamint a  Globális 
Menekültügyi Kompaktra történő hivatkozások bármilyen, akár rejtett formában való megjelenítésétől, 
tekintve, hogy értelmezésünk szerint ezek célja a  két dokumentum kötelező és általános érvényű 
elismertetése, annak ellenére, hogy azokat hazánk mellett több más tagállam sem fogadta el, és azok 
végrehajtásában semmilyen módon nem kívánunk részt venni;

e) támogassa, hogy a  közel-keleti békefolyamattal (MEPP) kapcsolatos tárgyalások és szövegezések során 
a kiegyensúlyozottság érvényesüljön Izrael állam egyoldalú felelősségre vonása helyett;

f ) támogassa az  ENSZ leszerelési mechanizmusának megfelelő működését célzó törekvéseket, ezen belül 
az  ENSZ BT 1540 (2004). sz. határozatának végrehajtását és átfogó felülvizsgálatát, a  genfi Leszerelési 
Értekezlet érdemi munkájának újraindítását, az  Atomsorompó Szerződés (NPT) végrehajtásának erősítését, 
az  Átfogó Atomcsend Szerződés (CTBT) mielőbbi hatálybalépését, a  fegyvercélú nukleáris hasadóanyagok 
termelésének tilalmáról szóló nemzetközi szerződés (FMCT) létrehozatalára irányuló tárgyalások mielőbbi 
megkezdését, a Biológiai és Toxinfegyver Tilalmi Egyezmény (BTWC) egyetemessé tétele érdekében végzett 
erőfeszítéseket és alkalmazásának megerősítését, a  Fegyverkereskedelmi Szerződés (ATT) egyetemessé 
tételét, teljes körű végrehajtását és részes államainak konferenciáin elért eredmények továbbfejlesztését, 
illetve a kézi- és könnyűfegyverek (SALW) tiltott kereskedelme elleni küzdelmet;

g) a kiberdiplomáciai erőfeszítések keretében kísérje figyelemmel és támogassa a  kibertér biztonságának 
erősítése érdekében tett konszenzusépítési erőfeszítéseket; az  A/RES/75/240 sz. közgyűlési határozattal 
2021–2025-ös  évekre létrehozott nyílt végű munkacsoportban (Cyber OEWG) való konstruktív magyar 
szerepvállalás előmozdítását. Ezen felül támogassa az  Európa Tanács Budapesten, 2001. november 23-án 
kelt Számítástechnikai Bűnözésről szóló Egyezményének (Budapest Egyezmény) végrehajtását, valamint 
hívja fel a  figyelmet az  Egyezményhez történő csatlakozás lehetőségére. Ugyanakkor, a  tárgyalások 
dinamikájától, irányától függően, valamint a  közös uniós álláspont figyelembevételével kövesse nyomon 
a  2019.  december  27-én elfogadott 74/247  sz.  közgyűlési határozat alapján létrehozott ad hoc Bizottság 
(AHC) tevékenységét, és szükség szerint fordítson figyelmet a kiberbűnözés elleni új, univerzális egyezmény 
elfogadását célzó tárgyalásokban való konstruktív magyar szerepvállalás előmozdítására.

 3. A küldöttség a Fenntartható Fejlődési Keretrendszerrel (Agenda 2030 vagy Keretrendszer) kapcsolatban
a) mind nemzeti szinten, mint pedig a  fejlődő világ vonatkozásában járuljon hozzá a  2015-ben kialakított 

globális fenntartható fejlődési keretrendszer megvalósításához, amelynek részeként mutassa be a  hazánk 
által megtett intézkedéseket;

b) továbbra is fordítson kiemelt figyelmet a  vízzel és szanitációval kapcsolatos célok és alcélok 
végrehajtására irányuló nemzetközi folyamatokra, segítse elő a  célkitűzések megvalósításához szükséges 
intézményrendszeri reformok meghozatalát, ennek megfelelően szükség esetén támogassa az ENSZ vízügyi 
jelentéstevő pozíció létrehozását, és erősítse meg Magyarország elkötelezettségét egy, a  vízügyi kérdések 
szakpolitikai irányítását globális szintre emelő kormányközi platform távlati megteremtésével kapcsolatban;

c) ismertesse hazánk aktív vízdiplomáciai és környezeti fenntarthatóságra irányuló tevékenységét, különös 
tekintettel a  2013.  évi, a  2016.  évi és a  2019.  évi Budapesti Víz Világtalálkozókon, valamint a  Planet 
Budapest  2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozón elért eredményekre, valamint az  elkövetkező 
2023. évi ENSZ Vízügyi konferenciára való felkészülés, illetve magyar aktivitás kiemelt kezelésére;

d) képviselje azt az  álláspontot, hogy Magyarország energiaellátási diverzifikációjában fontos szerepe van 
az  atomenergiának, amely egyúttal hozzájárul az  ENSZ által megfogalmazott, az  üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentésére vonatkozó célok megvalósításához;

e) hangsúlyozza a  körforgásos gazdasági átmenet fontosságát a  fenntarthatósági célkitűzések 
megvalósításában, kiemelve Magyarország ez irányú cselekvéseit és törekvéseit, különös tekintettel az egyes 
egyszer használatos műanyagtermékek betiltására, az üveg- és műanyag palackok, valamint a fém dobozok 
visszaváltási rendszerének kialakítására.

 4. A küldöttség az emberi jogok területén
a) lépjen fel Magyarország nemzetközi emberi jogi szerződéses kötelezettségeivel összhangban 

a Magyarország számára kiemelten fontos területeken, úgymint az emberi jogok és alapvető szabadságjogok 
tiszteletben tartása, az egészséges, tiszta és fenntartható környezethez való jog, a vallásuk vagy hitük miatt 
üldözött és diszkriminált közösségek, a  nemzeti, etnikai, vallási és nyelvi kisebbségek és őshonos népek, 
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illetve a  fogyatékossággal élő személyek jogainak védelme, a  nők és gyermekek jogainak előmozdítása és 
a  hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem, különös tekintettel a  többszörösen hátrányos helyzetű 
személyekre, továbbá hangsúlyozza a  család fontos társadalomépítő szerepét és a  hagyományos 
családmodell megerősítésének szükségességét a családok szükségleteihez hangolt szakpolitikák által;

b) járuljon hozzá a vallásszabadság védelmét és előmozdítását célzó törekvésekhez, a konfliktusok által sújtott 
vallási kisebbségek, különösen az  üldözött keresztények támogatásához, mutassa be a  Hungary Helps 
Programot;

c) képviselje határozottan azt az álláspontot, mely szerint az ENSZ Emberi Jogi Tanács reformjára van szükség, 
mivel a  testületnek az  elfogult, szakmai szempontból megalapozatlan határozatok és kezdeményezések 
túlbonyolított szövegezése és átpolitizálása helyett a  konszenzusépítést és a  párbeszédet kellene 
elősegítenie;

d) kövesse figyelemmel, és támogassa a  szabad, nyitott és biztonságos internet létrehozására irányuló 
törekvéseket, köztük az  ENSZ főtitkára által javasolt új Global Digital Compact kidolgozását; az  új 
technológiák (pl. mesterséges intelligencia) emberi jogi aspektusait is érintő nemzetközi egyeztetéseket, 
különös tekintettel a szabályozási törekvésekre és az ezekkel kapcsolatos koordinációra és együttműködésre 
a releváns nemzetközi szervezetek között (pl. UNESCO, Európa Tanács, OECD, EU);

e) törekedjen az újonnan kinevezett ENSZ technológiai megbízott (UN Tech Envoy) munkájának támogatására.
 5. A küldöttség az ENSZ reformjával és működésével kapcsolatban

a) kísérje figyelemmel az  ENSZ BT kibővítésére és munkamódszereinek átalakítására vonatkozó javaslatok 
alakulását, a  kormányközi tárgyalások folyamatát és eredményeit, folytassa a  BT munkamódszereinek 
javítására és működésének átláthatóbbá tételére irányuló együttműködésben való aktív részvételt;

b) képviselje, hogy a megújuló BT-nek meg kell felelnie a XXI. század új geopolitikai és gazdasági realitásainak, 
így taglétszámának és összetételének tükröznie kell a  nemzetközi politikai és gazdasági erőviszonyokban 
bekövetkezett változásokat, egyszersmind tekintettel kell lennie a hatékonyság követelményére is, amelyekre 
tekintettel indokolt egy  további nem állandó tagsági hely megadása a  kelet-európai regionális csoport 
számára, mely növelné Magyarország BT-be való bekerülésének esélyeit;

c) erősítse meg, hogy Magyarország támogatja az  ENSZ főtitkár elképzeléseit a  világszervezet irányításának 
reformját illetően, valamint a  Közgyűlés szerepének megújítása és az  ENSZ fejlesztési és környezetvédelmi 
rendszerének reformja tekintetében Magyarország továbbra is hozzá kíván járulni a  folyamat 
előmozdításához.

 6. A küldöttség Magyarország jelöléseivel kapcsolatban
a) használja fel az  ENSZ Közgyűlés fórumait, valamint a  Közgyűlés margóján létrejövő két- és többoldalú 

magas szintű találkozókat Magyarország ENSZ-család szervezeteibe benyújtott jelölései támogatottságának 
felmérésére és növelésére, az  egyes nemzetközi szervezetek vezetői posztjaira benyújtott magyar jelölések 
sikerének előmozdítására;

b) fordítson megkülönböztetett figyelmet hazánk nemzetközi jelöléseire, és mérje fel  további pályázatok 
benyújtásának lehetőségét, így is erősítve Magyarország ENSZ-rendszeren belüli szerepvállalását a jövőben.
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A Kormány 1410/2022. (VIII. 18.) Korm. határozata
a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram egyes partnerségeihez való csatlakozásról és 
a csatlakozáshoz szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  2021–2027 programozási időszakban a  közvetlen irányítású uniós programokban történő 

magyar részvétel erősítése érdekében Magyarország részt vegyen a  Horizont Európa kutatási és innovációs 
keretprogram
a) Biodiversity,
b) Water4All,
c) EUROSTARS-3 (Innovative SMEs),
d) Driving Urban Transition (DUT),
e) Clean Energy Transition (CETP),
f ) Key Digital Technologies (KDT),
g) ERA for Health
partnerségeiben (a továbbiakban együtt: HE Partnerségek);

 2. a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 13. § (1) bekezdés c) pontjára 
figyelemmel
a) egyetért a HE Partnerségekben történő magyar részvételhez szükséges 39 284 000 eurónak megfelelő forint 

összegű forrásnak a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (a  továbbiakban: NKFI Alap) szabad 
maradványának terhére történő, az egyenleget nem rontó biztosításával, az 1. mellékletben meghatározott 
ütemezés és megoszlás szerint,

b) felhívja a  kultúráért és innovációért felelős minisztert, hogy a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Hivatal elnöke útján gondoskodjon a HE Partnerségekben történő részvételhez szükséges, a) alpont szerinti 
forrás NKFI Alap szabad maradvány terhére történő, az  egyenleget nem rontó biztosítása érdekében 
szükséges intézkedésekről, az 1. mellékletben meghatározott ütemezés és megoszlás szerint.
Felelős: kultúráért és innovációért felelős miniszter
Határidő: a 2022. évben azonnal 

a 2023. évtől a tárgyévi programstratégia tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



5864 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2022. évi 137. szám
 

1. melléklet az 1410/2022. (VIII. 18.) Korm. határozathoz

millió euró

A B C D E F G H I J

1.
A Horizont Európa partnerség megnevezése

Éves szintű kötelezettségvállalások 

(millió euró) Összesen

2. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

3. Biodiversity 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0 1,5

4. Water4All 0 0,33 0,33 0,33 0,33 0,34 0,34 0 2

5. EUROSTARS-3 (Innovative SMEs) 1,094 1 1 1 1 1 1 0 7,094

6. Driving Urban Transition (DUT) 0 1 1 1 1 1 1 1 7

7. Clean Energy Transition (CETP) 0 1,165 1,165 1,165 1,165 1,165 1,165 0 6,99

8. Key Digital Technologies (KDT) 2 2 2 2 2 2 2 0 14

9. ERA for Health 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7

10. Összesen 3,094 5,845 5,845 5,845 5,845 5,855 5,855 1,1 39,284
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A Kormány 1411/2022. (VIII. 18.) Korm. határozata
Magyarország szennyvízszolgáltatásokról és ivóvízellátásról készült 2021/2022. évi nemzeti jelentéséről

A Kormány
1. elfogadja a  szennyvízszolgáltatásokról és az  ivóvízellátásról készült 2021/2022. évi nemzeti jelentést 

(a továbbiakban: Jelentés);
2. felhatalmazza a  belügyminisztert a  Jelentésnek az  Egészségügyi Világszervezet (WHO) Európai Regionális 

Irodájához történő benyújtására.
Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1412/2022. (VIII. 18.) Korm. határozata
a Magyarország új buszstratégiai koncepciójával és a Zöld Busz Mintaprojekttel kapcsolatos feladatokról 
szóló 1537/2019. (IX. 20.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Magyarország új buszstratégiai koncepciójával és a  Zöld Busz Mintaprojekttel kapcsolatos feladatokról 
szóló 1537/2019. (IX. 20.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1537/2019. (IX. 20.) Korm. határozat] a  következő 
18–20. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„18. felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy a 8. pont b) alpontjában meghatározott feladat megvalósítása 
érdekében biztosítson a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet  
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló 
innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 3. Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszer 
jogcímcsoport terhére további, legfeljebb 627 000 000 forint forrást a városi közlekedési közszolgáltatási feladatok 
ellátását biztosító városok és szolgáltatások számára, a végrehajtásért felelős HUMDA Magyar Autó-Motorsport és 
Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: HUMDA Zrt.) útján;

Felelős:  technológiai és ipari miniszter
Határidő:  azonnal

19. a  7.  pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében felhívja a  technológiai és ipari minisztert, hogy  
– a HUMDA Zrt. bevonásával, erre a célra biztosított támogatás felhasználásával és a 14. pont szerinti hatásvizsgálat 
figyelembevételével – készítsen előterjesztést a Kormány részére a CVD Irányelvet átültető jogszabály-módosításra;

Felelős:  technológiai és ipari miniszter
Határidő:  azonnal

20. felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy a HUMDA Zrt. útján gondoskodjon a Magyar Nemzeti Hidrogén 
Stratégia 2030 prioritást élvező Helyi léptékű szállítással összefüggő közszolgáltatások zöldítése projektjének és 
a  Zöld Busz Program feladatainak összehangolásáról, valamint annak kiterjesztéséről, a  Zöld Busz Plusz Program 
előkészítéséről.

Felelős:  technológiai és ipari miniszter
Határidő:  folyamatos”

 2. Az 1537/2019. (IX. 20.) Korm. határozat 8.  pontjában a  „2022. március 31-ig legfeljebb” szövegrészek helyébe  
a  „2022. december 31-ig” szöveg, a  „2022. március 31.” szövegrész helyébe a  „2022. december 31.” szöveg,  
az  „az innovációért és technológiáért felelős” szövegrész helyébe az  „a technológiai és ipari” szöveg és 
az „innovációért és technológiáért felelős” szövegrész helyébe a „technológiai és ipari” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1413/2022. (VIII. 18.) Korm. határozata
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

 1. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) 
Korm. határozat [a továbbiakban: 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat] 1.  pont e)  alpontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(A Kormány)
„e) egyetért azzal, hogy országos kihatású projektek esetén a  megvalósításukhoz szükséges 1.  melléklet 
1–5.  pontjában foglalt táblázatok C oszlopában meghatározott indikatív önerő 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 kerüljön megtérítésre a  központi 
költségvetésből, összesen legfeljebb 53,22 milliárd forint összegben,”

 2. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat a következő 1/C. ponttal egészül ki:
„1/C. A  Kormány a  Kormányrendelet 6/A.  §-a alapján úgy határoz, hogy az  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról szóló 
1413/2022. (VIII. 18.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben foglalt táblázat 10., 14., és 58a. sora szerinti 
kiemelt projektek keretemelése és annak végrehajtása során a  Kormányrendelet 3–6.  §-ában foglalt eljárási 
szabályokat nem kell alkalmazni.”

 3. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 5. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

5.1. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:5. mezőjében az „1,70” szövegrész helyébe az „1,64” szöveg,
5.2. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:5b. mezőjében az „1,04” szövegrész helyébe a „0,99” szöveg,
5.3. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:16. mezőjében a „10,49” szövegrész helyébe a „10,46” szöveg,
5.4. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:17. mezőjében a „3,00” szövegrész helyébe a „2,90” szöveg,
5.5. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:18. mezőjében a „2,42” szövegrész helyébe a „2,59” szöveg,
5.6. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:20. mezőjében az „1,87” szövegrész helyébe az „1,86” szöveg,
5.7. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:21. mezőjében a „13,07” szövegrész helyébe a „12,88” szöveg,
5.8. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:23. mezőjében a „12,01” szövegrész helyébe a „11,78” szöveg,
5.9. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:23b. mezőjében a „4,17” szövegrész helyébe a „4,10” szöveg,
5.10. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:30. mezőjében a „2,90 (ebből VEKOP: 0,22, ebből indikatív önerő: 

0,08)” szövegrész helyébe a „3,11 (ebből VEKOP: 0,22, ebből indikatív önerő: 0,10) szöveg,
5.11. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:31. mezőjében a „16,91” szövegrész helyébe a „16,54” szöveg,
5.12. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:34. mezőjében az „5,45” szövegrész helyébe az „5,27” szöveg,
5.13. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:44. mezőjében a „65,15 (ebből indikatív önerő: 19,55)” szövegrész 

helyébe a „65,11 (ebből indikatív önerő: 19,54)” szöveg,
5.14. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:46a. mezőjében az „5,82” szövegrész helyébe az „5,59” szöveg,
5.15. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:46b. mezőjében a „4,41” szövegrész helyébe a „3,59” szöveg,
5.16. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:3. mezőjében a „4,62” szövegrész helyébe a „4,59” szöveg,
5.17. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:7a. mezőjében a „30,00” szövegrész helyébe a „10,00” szöveg,
5.18. 1.  melléklet 2.  pontjában foglalt táblázat C:9. mezőjében a „4,85 (ebből VEKOP: 1,46)” szövegrész helyébe 

a „4,78 (ebből VEKOP: 1,44)” szöveg,
5.19. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:16a. mezőjében az „1,31” szövegrész helyébe az „1,19” szöveg,
5.20. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:16e. mezőjében a „23,35” szövegrész helyébe a „23,25” szöveg,
5.21. 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:8. mezőjében a „4,24” szövegrész helyébe a „4,23” szöveg,
5.22. 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:8b. mezőjében a „0,47” szövegrész helyébe a „0,46” szöveg,
5.23. 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:11. mezőjében a „6,18” szövegrész helyébe a „6,13” szöveg,
5.24. 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:13. mezőjében a „3,65” szövegrész helyébe a „3,62” szöveg,
5.25. 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:14. mezőjében a „2,90” szövegrész helyébe a „2,89” szöveg,
5.26. 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:17c. mezőjében a „2,57” szövegrész helyébe a „2,40” szöveg,
5.27. 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:17d. mezőjében a „10,56 (ebből VEKOP: 3,17)” szövegrész helyébe 

a „12,06 (ebből VEKOP: 3,17; indikatív önerő: 0,45)” szöveg,
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5.28. 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:18. mezőjében az „5,03” szövegrész helyébe a „4,96” szöveg,
5.29. 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:21c. mezőjében a „4,48” szövegrész helyébe a „3,92” szöveg,
5.30. 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:21d. mezőjében a „3,87” szövegrész helyébe a „3,86” szöveg,
5.31. 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:22. mezőjében az „1,14” szövegrész helyébe az „1,13” szöveg,
5.32. 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:24. mezőjében a „24,92” szövegrész helyébe a „24,91” szöveg,
5.33. 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:25. mezőjében a „7,92” szövegrész helyébe a „7,81” szöveg,
5.34. 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:27. mezőjében az „5,73” szövegrész helyébe az „5,72” szöveg,
5.35. 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:27a. mezőjében az „1,20” szövegrész helyébe az „1,19” szöveg,
5.36. 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:28. mezőjében a „21,99” szövegrész helyébe a „21,97” szöveg,
5.37. 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:29. mezőjében a „20,19” szövegrész helyébe a „20,18” szöveg,
5.38. 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat C:2. mezőjében a „14,20” szövegrész helyébe a „14,00” szöveg,
5.39. 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat C:4. mezőjében a „29,24” szövegrész helyébe a „29,16” szöveg,
5.40. 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat C:5. mezőjében a „14,34” szövegrész helyébe a „13,49” szöveg,
5.41. 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat C:6. mezőjében az „5,54” szövegrész helyébe az „5,41” szöveg,
5.42. 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat C:8. mezőjében az „1,66” szövegrész helyébe az „1,65” szöveg,
5.43. 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat C:10. mezőjében a „31,21” szövegrész helyébe a „31,11” szöveg,
5.44. 2. mellékletében foglalt táblázat D:9. mezőjében a „3,00” szövegrész helyébe a „2,90” szöveg,
5.45. 2. mellékletében foglalt táblázat D:10. mezőjében a „2,42” szövegrész helyébe a „2,59” szöveg,
5.46. 2.  mellékletében foglalt táblázat D:14. mezőjében a  „2,82 (ebből VEKOP: 0,22)” szövegrész helyébe 

a „3,02 (ebből VEKOP: 0,22)” szöveg,
5.47. 2. mellékletében foglalt táblázat E:14. mezőjében a „0,08” szövegrész helyébe a „0,10” szöveg,
5.48. 2. mellékletében foglalt táblázat D:27. mezőjében a „45,61” szövegrész helyébe a „45,58” szöveg,
5.49. 2. mellékletében foglalt táblázat E:27. mezőjében a „19,55” szövegrész helyébe a „19,54” szöveg,
5.50. 2.  mellékletében foglalt táblázat D:36. mezőjében a  „4,85 (ebből VEKOP: 1,46)” szövegrész helyébe 

a „4,78 (ebből VEKOP: 1,44)” szöveg,
5.51. 2. mellékletében foglalt táblázat D:49. mezőjében a „2,97” szövegrész helyébe a 2,96” szöveg,
5.52. 2. mellékletében foglalt táblázat D:55. mezőjében a „2,90” szövegrész helyébe a „2,89” szöveg,
5.53. 2.  mellékletében foglalt táblázat D:58a. mezőjében a  „10,56 (ebből VEKOP: 3,17)” szövegrész helyébe 

a „12,06 (ebből VEKOP: 3,17; indikatív önerő: 0,45)” szöveg
lép.

 6. Hatályát veszti az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat
a) 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 16g. és 16l. sora,
b) 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 9a. sora,
c) 2. mellékletében foglalt táblázat 65a. sora.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1413/2022. (VIII. 18.) Korm. határozathoz

 1. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 45c. sorral egészül ki:

[A B C D E

1.
Felhívás azonosító 

jele
Felhívás neve

Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének 

módja

Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje]

45c. EFOP-1.9.10-22

Közösségi alapú 
szolgáltatásokra való 
áttérés fejlesztése – 
személyi támogatási 
rendszer kialakítása

1,00 egyszerűsített 2022. III. negyedév
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 2. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat a következő 12a. sorral egészül ki:

[A B C D E

1.
Felhívás azonosító 

jele
Felhívás neve

Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének 

módja

Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje]

12a. EFOP-4.1.12-22

Az állami fenntartású 
köznevelési 
intézmények 
elektromos 
rendszerének 
megújítása

10,00 egyszerűsített 2022. III. negyedév

A Kormány 1414/2022. (VIII. 18.) Korm. határozata
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2022. évi programstratégiájáról, valamint 
az „Elektromobilitás Fejlesztő Központ létrehozása a Robert Bosch Kft.-nél” című projektjavaslat 
támogatásáról szóló 1435/2021. (VII. 2.) Korm. határozat végrehajtásához szükséges intézkedésekről

 1. A Kormány
a) egyetért a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (a továbbiakban: NKFI Alap) céljainak hatékonyabb 

és eredményesebb megvalósulása érdekében a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 
2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 
fejezet 2022. évi kiadási előirányzatának 20 708 832 000 forinttal történő megemelésével;

b) felhívja a  kultúráért és innovációért felelős minisztert, hogy − a  pénzügyminiszter előzetes hozzájárulása 
megadását követően − gondoskodjon a  Kvtv. 1.  melléklet LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Alap fejezet, 1. Kutatási Alaprész cím 2022. évi kiadási előirányzatának 10 906 100 000 forinttal, 
a  Kvtv.  1.  melléklet LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet, 2. Innovációs Alaprész cím 
2022. évi kiadási előirányzatának 7 194 500 000 forinttal, valamint a Kvtv. 1. melléklet LXII. Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet, 9. Nemzeti Laboratóriumok Alaprész 2022. évi kiadási előirányzatának 
1 502 932 000 forinttal történő megemeléséről, az NKFI Alap költségvetési maradványa terhére;
Felelős: kultúráért és innovációért felelős miniszter 

pénzügyminiszter
Határidő: az NKFI Alap 2021. évi költségvetési beszámolójának kincstári jóváhagyását követő 15 napon 

belül
c) a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFItv.) 

13.  § (1)  bekezdés c)  pontjára figyelemmel felhívja a  kultúráért és innovációért felelős minisztert, hogy 
a  pénzügyminiszter előzetes hozzájárulása megadását követően tegye meg a  szükséges intézkedéseket 
az  „Elektromobilitás Fejlesztő Központ létrehozása a  Robert Bosch Kft.-nél” című projektjavaslat 
támogatásáról szóló 1435/2021. (VII. 2.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) szerinti projekt 
2022. évi 1 105 300 000 forint összegű forrásszükségletének biztosítása érdekében a  Kvtv. 1.  melléklet 
LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet költségvetési maradványának terhére;
Felelős: kultúráért és innovációért felelős miniszter 

pénzügyminiszter
Határidő: az NKFI Alap 2021. évi költségvetési beszámolójának kincstári jóváhagyását követő 15 napon 

belül
d) a KFItv. 13.  § (1)  bekezdés c)  pontjára figyelemmel felhívja a  kultúráért és innovációért felelős minisztert, 

hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket az  egyes kutatás-fejlesztési és innovációs célú programok és 
projektek támogatásáról szóló 1223/2022. (IV. 7.) Korm. határozat 3. pont a) alpont ab)–ae) pontjában foglalt 
támogatásnak az NKFI Alap terhére történő biztosítása érdekében;
Felelős: kultúráért és innovációért felelős miniszter
Határidő: az NKFI Alap adott évi programstratégiájának elfogadását követő 90 napon belül
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e) jóváhagyja az  NKFI Alap 1.  melléklet szerinti 2022. évi programstratégiáját (a továbbiakban: 
Programstratégia);

f ) felhívja a  kultúráért és innovációért felelős minisztert, hogy a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Hivatal elnöke útján gondoskodjon a Programstratégia végrehajtásáról.
Felelős: kultúráért és innovációért felelős miniszter
Határidő: 2022. december 31-ig folyamatos

 2. A Korm. határozat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„3. felhívja a  kultúráért és innovációért felelős minisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pontban meghatározott, 
2022–2025. évben szükséges támogatásnak a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére történő 
biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről;

Felelős: kultúráért és innovációért felelős miniszter
Határidő: a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap éves programstratégiájának tervezése során”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1414/2022. (VIII. 18.) Korm. határozathoz

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2022. évi programstratégiája

A B C D

1. A konstrukció megnevezése
2022. évi kifizetés  

(milliárd Ft)

Összes keret  

(milliárd Ft)
Rövid ismertetés

2. Innovációs Alaprész 

3. Piacvezérelt vállalati KFI támogatása 7,6911 40,4673
A vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységét támogatja piacképes 
termék, technológia, szolgáltatás kifejlesztése érdekében.

4. Gyorsítósáv program 2,8949 12,85
A program a gyors növekedésre képes és jelentős hazai hozzáadott értéket felmutató 
társaságok támogatását célozza.

5. Iparjog 0,2 0,3
A program célja a szellemitulajdon-védelem eszköztárának tudatos, versenyképességet 
erősítő, minél szélesebb körű alkalmazásának támogatása.

6. Nemzetközi programok 1,0 6,0
Bilaterális és multilaterális tudományos és technológiai (TéT) programok  
és a Horizont Európa keretprogramban való hazai részvétel ösztönzése,  
a kapcsolódó partnerségi programokban való magyar részvétel elősegítése.

7. Kompetencia Központok 1,0 20,7

A program célja a vállalati oldal K+F igényét folyamatosan kiszolgálni képes, 
költségvetési és nonprofit kutatóintézetek, egyetemi és vállalati kutatóhelyek alapjain 
mátrixszervezetként működő tudásközpontok létrehozása, amelyek nagy tématerületi, 
társadalmi kihívásokra koncentrálnak.

8. Startup Program 1 8,5
A program célja az innováció ösztönzés és az innovatív kis- és középvállalkozások 
létrehozásának támogatása az egyetemi innovációs ökoszisztéma hallgatók vagy 
doktoranduszok legjobb projektjeinek támogatása az intézményeken keresztül.

9. Innovációs Alaprész részösszeg 13,7860 88,8173 

10. Kutatási Alaprész

11. Új Nemzeti Kiválóság Program 0,6793 4

A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 18. §-a alapján 
a nemzeti felsőoktatási kiválóság ösztöndíjak fedezetét az NKFI Alap költségvetésében 
kell megtervezni. A nemzeti felsőoktatási kiválósági ösztöndíj keretében kerülnek 
meghirdetésre az Új Nemzeti Kiválóság Program pályázatai, amelyek célja, hogy 
támogassák a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti 
pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló 
tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A program 2020-tól kibővült a pályájuk 
kezdeti fázisában lévő, friss tudományos fokozatot szerzett (illetve azt rövid időn belül 
megszerző) fiatalok támogatásával.
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12.
Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági 
program és Kutatási témapályázatok 
(„OTKA”)

3,8174 13,5

A kutatási témapályázatok célja a kutatói kiválóság megerősítése – tematikus megkötés 
nélkül – olyan kutatói kezdeményezésű, ígéretes alapkutatási projektek támogatásával, 
amelyekből világviszonylatban is kiemelkedő tudományos eredmények várhatók, 
növelve ezzel a hazai kutatók és kutatási intézmények nemzetközi elismertségét.  
A posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program a jelentős kutatási eredményt 
felmutató országokban bevett gyakorlatnak megfelelően a kutatói életpálya kezdetén 
járó kiváló kutatók támogatását célozza meg két lépcsőben. Az egyik alprogram a friss 
posztdoktorok kutatói pályán történő elindulását segíti. A másik alprogram célja  
– tematikus megkötés nélkül – a fiatal kutatók posztdoktori időszakuk után 
kezdeményezett kutatásának támogatása a kiemelkedő tudományos eredmények 
elérése érdekében.

13. Élvonal – Kutatási Kiválósági Program 0,6 3

A program a legdinamikusabb alkotási szakaszban lévő, kiváló, a nemzetközi 
tudományos világ élmezőnyébe tartozó kutatókat ösztönzi, akik szakterületük 
formálóiként, iskolateremtő vezető kutatóként ígéretes kutatási projektjeik 
megvalósításával hozzájárulnak Magyarország fejlett országokhoz történő 
felzárkózásához. A Program európai szinten is különleges, mivel az EU kutatási 
támogatások „seal of excellence” logikáját követi.

14. Kooperatív Doktori Program 0 2,832

A Kooperatív Doktori Program célja, hogy a kutatás-fejlesztés-innováció területén 
tovább bővítse azon munkavállalók létszámát – elsődlegesen az MTMI (matematikai, 
természettudományi, műszaki és informatikai) területeken –, akik szakmai ismereteiket 
a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és 
elkötelezettek tudásuk társadalmi és gazdasági hasznosításában.

15. Stratégiai K+F Műhelyek 0 3,0 

A program célja, hogy az innovációs ökoszisztéma szereplői által működtetett  
K+F műhelyek részéről társadalmi-gazdasági szükségletekre érdemben reagálni képes, 
újdonságtartalommal rendelkező KFI megoldások kerüljenek kidolgozásra, hazai 
viszonyokra adaptálásra. A program különböző társadalmi, gazdasági, környezeti 
problémák megoldására olyan újszerű megoldások kifejlesztését vagy kutatását 
támogatja, amelyek hatékonyabbak, eredményesebbek vagy fenntarthatóbbak  
a már létező megoldásoknál.

16. Selye János Diáklabor hálózat kiépítése 0,5 2

A kutatói utánpótlás hosszú távú biztosítását a kutatói életpályák iránti érdeklődés 
felkeltése alapozza meg, melyet segítve sor kerül a Diáklabor hálózat fejlesztésére. 
A diáklaborok ennek érdekében a műszaki, természettudományi, matematikai 
és informatikai (MTMI) területen kínálnak diákok vagy diákcsoportok számára 
fejlesztőprogramokat és olyan foglalkozásokat, amelyek elsősorban a diákok saját 
tevékenységére épülnek.

17. Kutatási Alaprész részösszeg 5,5967 28,332
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18. Nemzeti Laboratóriumok Alaprész

19. Nemzeti Laboratóriumok 5,1292 26,68

A digitális átalakulás korszakában a tudásátadás és -csere felértékelődő forrását  
a hálózatok képezik, melyre tekintettel a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Hivatal a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakpolitikai támogatásával a 
nemzetgazdaság számára különösen perspektivikus területeken olyan tudásközpontok, 
Nemzeti Laboratóriumok létrehozását és működtetését kívánja támogatni, amelyek az 
egyes szakterületek kiemelkedő tudományos csomópontjaivá válhatnak.

20.
Nemzeti Laboratóriumok Alaprész 
részösszeg

5,1292 26,68

21.
Az alaprészek 2022. évi új kifizetési 
kötelezettsége

24,5119 

22. 2022. évi pályázatok keretösszege 143,8293 
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A Kormány 1415/2022. (VIII. 18.) Korm. határozata
a debreceni Déli Gazdasági Övezet bővítésével összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 
1041/2022. (II. 4.) Korm. határozat módosításáról

 1. A debreceni Déli Gazdasági Övezet bővítésével összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1041/2022. (II.  4.) 
Korm. határozat (a  továbbiakban: Korm. határozat) 1.  pont 1.  alpont 1.7.1. és 1.7.2.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
[A Kormány a debreceni Déli Gazdasági Övezet bővítése keretében kialakításra kerülő – a Debrecenben megvalósuló ipari 
telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2.  mellékletében 
foglalt ingatlanok – ipari-innovációs fejlesztési területek (a  továbbiakban együtt: fejlesztési területek) kialakításával 
és fejlesztésével kapcsolatos, valamint a Debrecen megyei jogú város és térsége és a környező települések fejlesztését is 
szolgáló közlekedési infrastruktúra-, valamint közműberuházásokkal összefüggésben
egyetért]
„1.7.1. a Debrecen Déli Gazdasági Övezet fejlesztése érdekében
a) a „Debrecen Dél” 400/132 kV-os alállomás létesítése,
b) a „Józsa” 400/132 kV-os alállomás bővítése,
c) a „Józsa” és „Debrecen Dél” alállomások összeköttetése 400 kV-os távvezetékekkel,
d) az igény ellátáshoz kapcsolódó  további mögöttes átviteli hálózat átalakítása keretében a „Békéscsaba OVIT” 
400/132 kV-os alállomás bővítése és „Sajóivánka–Felsőzsolca” második 400 kV-os távvezeték,
e) a „Debrecen Déli Ipari Park 2.” 132/22 kV-os alállomás létesítése és bővítése,
f ) a „Debrecen Déli Ipari Park 2.” és „Józsa” alállomások összeköttetése 132 kV-os távvezetékekkel,
g) a „Debrecen Dél” és „Debrecen Déli Ipari Park 2.” alállomások összeköttetése 132 kV-os kábelekkel,
h) a „Debrecen Déli Ipari Park 1.” 132/22 kV-os alállomás bővítése,
i) a „Debrecen Déli Ipari Park 1.” és „Debrecen Déli Ipari Park 2.” alállomások összeköttetése 132 kV-os kábelekkel,
j) az igény ellátáshoz kapcsolódó  további mögöttes elosztói hálózat átalakítás keretében a „Debrecen Délkelet” 
alállomás, „Debrecen Tócóskert – DKCE” 132 kV-os kábel, valamint „Debrecen OVIT – Debrecen Déli Ipari park 1.”, 
„Józsa – Debrecen OVIT III.”, „Macs – Debrecen OVIT” és „Debrecen OVIT – Debrecen Tócóskert (T-Debrecen Ipari) I.” 
132 kV-os távvezetékek,
k) az igény ellátáshoz kapcsolódó  további mögöttes elosztói hálózat átalakítása keretében a „Békéscsaba–Békés–
Szeghalom” és „Békéscsaba – Mezőtúr (T-Szarvas)” 132 kV-os távvezetékek,
l) a Debrecen Déli Gazdasági Övezetbe betelepülő gazdasági társaságok ellátása érdekében 2*3 darab 132  kV-os 
közcélú kábelhálózat
megvalósításával;
1.7.2. azzal, hogy az  1.7.1.  pont szerinti beruházások (a  továbbiakban: Beruházások) finanszírozása 
87 718 849 000  forint költségvetési forrásból valósuljon meg a  támogatási szerződés megkötését követő 
60 hónapon belül, az alábbiak szerint:
a) a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság által 
megvalósítandó átviteli hálózati fejlesztések megépítéséhez 45 055 000 000 forint,
b) az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósítandó elosztó hálózati 
fejlesztések megépítéséhez 16 684 222 000 forint,
c) az MVM Démász Áramhálózati Korlátolt Felelősségű Társaság által megvalósítandó elosztó hálózati fejlesztések 
megépítéséhez 1 738 000 000 forint,
d) a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által fizetendő teljesítményarányos csatlakozási díj, területszerzés 
és előkészítés, valamint projektkoordináció költségeinek megfizetéséhez 24 241 627 000 forint
biztosításával;”

 2. A Korm. határozat 1. pont 1.8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány a debreceni Déli Gazdasági Övezet bővítése keretében kialakításra kerülő – a Debrecenben megvalósuló ipari 
telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2.  mellékletében 
foglalt ingatlanok – ipari-innovációs fejlesztési területek (a  továbbiakban együtt: fejlesztési területek) kialakításával 
és fejlesztésével kapcsolatos, valamint a Debrecen megyei jogú város és térsége és a környező települések fejlesztését is 
szolgáló közlekedési infrastruktúra-, valamint közműberuházásokkal összefüggésben]
„1.8. az  átviteli és elosztó hálózati fejlesztések megvalósítása érdekében felhívja a  pénzügyminisztert, hogy 
a  technológiai és ipari miniszter bevonásával gondoskodjon mindösszesen 87 762 708 426  forint biztosításáról, 
az alábbi ütemezés szerint:
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a) a Magyarország 2022.  évi központi költségvetéséről szóló 2021.  évi XC.  törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-
újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs 
és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport, 3. Térségi 
fejlesztési feladatok jogcím javára 6 813 169 883 forint,
b) a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XVII. Technológiai és 
Ipari Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 37. Gazdaságfejlesztési feladatok alcím, 3. Térségi 
fejlesztési feladatok jogcím javára 10 966 113 317 forint,
c) a 2024. évben 20 151 111 521 forint,
d) a 2025. évben 23 111 838 144 forint,
e) a 2026. évben 26 720 475 561 forint;

Felelős: pénzügyminiszter 
technológiai és ipari miniszter

Határidő: az a) pont tekintetében a felmerülés ütemében 
a b) pont tekintetében az adott évi központi költségvetés végrehajtásakor 
a c)–e) pont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezésekor”

 3. A Korm. határozat 1. pont 1.10. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány a debreceni Déli Gazdasági Övezet bővítése keretében kialakításra kerülő – a Debrecenben megvalósuló ipari 
telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2.  mellékletében 
foglalt ingatlanok – ipari-innovációs fejlesztési területek (a  továbbiakban együtt: fejlesztési területek) kialakításával 
és fejlesztésével kapcsolatos, valamint a Debrecen megyei jogú város és térsége és a környező települések fejlesztését is 
szolgáló közlekedési infrastruktúra-, valamint közműberuházásokkal összefüggésben]
„1.10. felhívja a  technológiai és ipari minisztert, hogy a  Beruházások megvalósítása érdekében gondoskodjon 
az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 16 684 222 000 forint összegben támogatási 
szerződés megkötéséről;

Felelős: technológiai és ipari miniszter
Határidő: a 2022. évi forrás rendelkezésre állását követően azonnal”

 4. A Korm. határozat 1. pont 1.12. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány a debreceni Déli Gazdasági Övezet bővítése keretében kialakításra kerülő – a Debrecenben megvalósuló ipari 
telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2.  mellékletében 
foglalt ingatlanok – ipari-innovációs fejlesztési területek (a  továbbiakban együtt: fejlesztési területek) kialakításával 
és fejlesztésével kapcsolatos, valamint a Debrecen megyei jogú város és térsége és a környező települések fejlesztését is 
szolgáló közlekedési infrastruktúra-, valamint közműberuházásokkal összefüggésben]
„1.12. felhívja a  technológiai és ipari minisztert, hogy az  1.7.2.  pont d)  alpontjában foglaltakra tekintettel 
a Beruházások megvalósítása érdekében gondoskodjon Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával
a) 3 912 093 000 forint összegű visszatérítési kötelezettséggel járó támogatást tartalmazó, valamint
b) 20 329 534 000 forint összegű vissza nem térítendő támogatást tartalmazó
támogatási szerződés megkötéséről, azzal, hogy a  támogatási szerződésben kerüljön rögzítésre, ha a  Debrecen 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a  terület értékesítése során a  vevőre áthárításra kerülő teljesítményarányos 
csatlakozási díj tekintetében az  a)  pont szerinti összegnél nagyobb bevételre (a  továbbiakban: többletbevétel) 
tesz szert, a  többletbevétellel azonos összegű vissza nem térítendő támogatást köteles visszafizetni a  központi 
költségvetés javára, legfeljebb a b) pontban meghatározott vissza nem térítendő támogatás csatlakozási díjra eső 
összegének erejéig;

Felelős: technológiai és ipari miniszter
Határidő: a 2022. évi forrás rendelkezésre állását követően azonnal”

 5. A Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról szóló 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat 
1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1415/2022. (VIII. 18.) Korm. határozathoz

A Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról szóló 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[A B C D E F G H

1.
Kapcsolódó 

kormányhatározat

2021. évi költségvetési év 

(nettó forint)

2022. évi költségvetési év 

(nettó forint)

2023. évi költségvetési év 

(nettó forint)

2024. évi költségvetési év 

(nettó forint)

2025. évi költségvetési év 

(nettó forint)

2026. évi költségvetési év 

(nettó forint)

Összesen 

(nettó forint)]

8.
1041/2022. (II. 4.) 
Korm. határozat

0 6 809 765 000 10 960 633 000 20 141 041 000 23 100 288 000 26 707 122 000 87 718 849 000



5876 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 137. szám 

A Kormány 1416/2022. (VIII. 18.) Korm. határozata
a kultúrstratégiai, valamint egyes kulturális intézmények működéséhez szükséges források hosszú távú 
biztosításáról, továbbá az Eszterháza Turisztikai Beruházással kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 
1501/2021. (VII. 26.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről

A Kormány a kultúrstratégiai, valamint egyes kulturális intézmények működéséhez szükséges források hosszú távú biztosításáról, 
továbbá az  Eszterháza Turisztikai Beruházással kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1501/2021. (VII. 26.) Korm. határozat  
[a továbbiakban: 1501/2021. (VII. 26.) Korm. határozat] 2. pontjában foglaltak végrehajtása érdekében
 1. egyetért azzal, hogy az  1501/2021. (VII. 26.) Korm. határozat 2.4.  alpontja szerinti forrás − az  1501/2021. (VII. 26.) 

Korm. határozat 2. pontjában foglaltak mellett − felhasználható
a) a Belvedere tetőszerkezet-cseréjének,
b) a volt Hercegi istálló (Lovarda) állagmegóvásának,
c) az Esterházy-kastély tetőszerkezeteinek átfogó vizsgálata és a  szükséges azonnali állagmegóvó 

beavatkozások
finanszírozására is;

 2. felhívja az  építési és beruházási minisztert, hogy az  1.  pontban foglaltak végrehajtása érdekében gondoskodjon 
az 1501/2021. (VII. 26.) Korm. határozat 2.4. alpontja szerinti támogatási szerződés módosításáról.

Felelős: építési és beruházási miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1417/2022. (VIII. 18.) Korm. határozata
a GINOP-7.1.1-15-2016-00019 azonosító számú, „A keszthelyi Festetics-kastély turisztikai célú fejlesztése” 
című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 
éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) 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 f )  pontjában meghatározott 
jogkörében eljárva
a) egyetért a  GINOP-7.1.1-15-2016-00019 azonosító számú, „A keszthelyi Festetics-kastély 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  területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  projekt támogatási szerződésének 1.  melléklet 
szerinti módosításáról.
Felelős: területfejlesztési miniszter
Határidő: 2022. október 31.

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

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat
a) 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat C:2 mezőjében a „43,94” szövegrész helyébe a „44,00” szöveg,
b) 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat C:8 mezőjében az „51,45” szövegrész helyébe az „51,39” szöveg,
c) 2. mellékletében foglalt táblázat D:26 mezőjében a „43,94” szövegrész helyébe a „44,00” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1417/2022. (VIII. 18.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Kedvezményezett neve
Hatályos támogatás

(forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(forint)

Megnövelt 

támogatás legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
GINOP-7.1.1-15-

2016-00019

A keszthelyi  
Festetics-kastély 
turisztikai célú 

fejlesztése

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi 
Fejlesztési Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság
(konzorciumvezető),

Helikon Kastélymúzeum 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság

1 500 000 000 60 855 540 1 560 855 540

A projekt célja a Festetics-kastély 
komplexum felújítása, turisztikai 
szolgáltatások körének bővítése, 
további turisztikai attrakciókkal 
történő színesítése, a kiállítási 
tartalom továbbfejlesztése.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
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