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III. Kormányrendeletek

A Kormány 396/2022. (X. 20.) Korm. rendelete
a különleges földgázkészlet létrehozásáról szóló 260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

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 Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A különleges földgázkészlet létrehozásáról szóló 260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 2.  § (3)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3) A  különleges földgázkészlet mértékét a  miniszter rendeletben határozza meg, azzal, hogy annak mértéke 
legfeljebb 7 880 511 MWh.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 397/2022. (X. 20.) Korm. rendelete
a tiszta közúti járművek beszerzésének az alacsony kibocsátású mobilitás támogatása érdekében történő 
előmozdításáról

A Kormány
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E  rendelet hatálya – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(a továbbiakban: Kbt.) 5–7. §-ában meghatározott ajánlatkérő szervezet
a) közúti jármű megvásárlására, lízingjére, bérletére vagy részletvételére vagy bármely jogcímen történő 

használatára irányuló, az uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó becsült értékű közbeszerzési szerződésére, 
valamint az  uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó becsült értékű keretmegállapodás vagy dinamikus 
beszerzési rendszer alapján megkötött közbeszerzési szerződésére;

b) a  vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az  1191/69/EGK és az  1107/70/EGK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (a  továbbiakban: 1370/2007/EK rendelet) 5.  cikk (4)  bekezdésében meghatározott küszöbértéket 
elérő vagy meghaladó közúti személyszállítási szolgáltatásra irányuló közszolgáltatási szerződésére; valamint

c) az 1. mellékletben meghatározott valamely szolgáltatás megrendelésére irányuló, az uniós értékhatárt elérő 
vagy meghaladó értékű közbeszerzési szerződésére

terjed ki.
 (2) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki 
egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendelet módosításáról, 
valamint a  2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. május 30-ai (EU) 2018/858 európai 
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parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/858 rendelet] 2. cikk (2) bekezdés a)–d) pontjában, 
2. cikk (3) bekezdés a)–c) pontjában, valamint I. melléklet A. rész 5.2–5.5. és 5.7. pontjában említett járműre és

b) az (EU) 2018/858 rendelet 4. cikk (1) bekezdés a) pont iii. alpontjában meghatározott M3 kategóriájú járműre, 
kivéve azon M3 kategóriájú
ba) I. osztályú járművet, amelynek kapacitása a  járművezetőn kívül meghaladja a  22 utast, és amely 

álló utasok számára kialakított területekkel rendelkezik, lehetővé téve az utasok gyakori mozgását; 
valamint

bb) A. osztályú járművet, amelyet a járművezetőn kívül legfeljebb 22 utas szállítására terveztek, és amely 
üléseket és állóhelyet biztosít.

 (3) Az (1) bekezdésben foglalt szervezet által történő beszerzés során az ajánlatkérő e rendelet szerint figyelembe veszi 
a járművek teljes élettartamához kapcsolódó energetikai és környezeti hatásokat, beleértve az energiafelhasználást, 
valamint a szén-dioxid és bizonyos szennyező anyagok kibocsátását.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában
a) első referencia-időszak: a 2021. augusztus 2. és 2025. december 31. közötti időszak;
b) járműbeszerzési terv: az  ajánlatkérők által a  közúti járművek beszerzésének vagy ilyen járművekkel végzett 

szolgáltatás megrendelésének szándékát bemutató, hosszú távú terv;
c) kibocsátásmentes nehézgépjármű: olyan, a  j)  pont jb)  alpontjában meghatározott tiszta jármű, amely 

nem rendelkezik belső égésű motorral, vagy olyan belső égésű motorral rendelkezik, amelynek 
kibocsátása a  nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében a  gépjárművek és motorok 
típusjóváhagyásáról, a  járművek javítására és karbantartására vonatkozó információkhoz való hozzáférésről, 
a  715/2007/EK rendelet és a  2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a  80/1269/EGK, a  2005/55/EK és 
a  2005/78/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. június 18-i 595/2009/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel és végrehajtási intézkedéseivel összhangban mérve kevesebb, mint 1 g CO2/kWh, vagy 
a  könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő 
típusjóváhagyásáról és a  járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló, 2007. június 20-i 
715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel és végrehajtási intézkedéseivel összhangban mérve 
kevesebb, mint 1 g CO2/km;

d) koordináló szerv: a beszerzési célértékek teljesülésének nyomon követéséért és elősegítéséért felelős szerv;
e) könnyűgépjármű: M1, M2 vagy n1 kategóriájú jármű;
f ) közúti jármű: az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdés a) és b) pontjában 

meghatározott, M vagy n kategóriájú jármű;
g) második referencia-időszak: a 2026. január 1. és 2030. december 31. közötti időszak;
h) megfelelőségi nyilatkozat: a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendelet A. Függelék 

3. cikk 36. pontjában vagy az (EU) 2018/858 rendelet 3. cikk 5. pontjában meghatározott dokumentum;
i) nehézgépjármű: M3, n2 vagy n3 kategóriájú jármű;
j) tiszta jármű:

ja) M1, M2 vagy n1 kategóriájú jármű, amelynek CO2 g/km-ben meghatározott, a  3.  § (2)  bekezdés 
j)  pontja szerinti maximális kipufogógáz-kibocsátása és valós vezetési feltételek melletti 
szennyezőanyag-kibocsátása nem haladja meg a  2.  mellékletben meghatározott kibocsátási 
határértéket; vagy

jb) M3, n2 vagy n3 kategóriájú, a  megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról 
és a  közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 
2010.  évi CXVII. törvény (a  továbbiakban: Büat.) 1.  § 2.  pontjában meghatározott alternatív 
üzemanyagot használó jármű, kivéve azt a járművet, amelynek a meghajtására szolgáló üzemanyag 
alapanyaga a  megújuló energia előállítására szolgáló biomassza fenntartható termelésére 
vonatkozó egyes szabályokról szóló miniszteri rendelet szerinti jelentős szénkészletekkel rendelkező 
érzékeny földterületek közvetlen vagy közvetett károsításával került előállításra, továbbá azt 
a járművet, amely a Büat. 1. § 2. pontjában meghatározott bio-, szintetikus, paraffinos üzemanyagok 
és hagyományos fosszilis tüzelőanyagok keverékét használja.
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3. A tiszta járművekre vonatkozó követelményeknek való megfelelés

3. § (1) A közúti jármű tiszta járműnek minősül, ha ennek ténye a jármű megfelelőségi nyilatkozatából megállapítható.
 (2) Az  (1) bekezdésben foglaltak a közúti jármű megfelelőségi nyilatkozatának következő pontjai alapján állapíthatók 

meg:
a) 0.4. Járműkategória,
b) 22. Működési elv,
c) 23. Tisztán elektromos,
d) 23.1. Hibrid [elektromos] jármű osztálya,
e) 26. Tüzelőanyag,
f ) 38. Felépítmény kódja,
g) 39. A jármű osztálya,
h) 42. Az ülőhelyek száma (beleértve a vezetőülést is),
i) 48.2. A gyártó által megadott maximális RDE (valós vezetési kibocsátás) értékek,
j) 49. CO2-kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás/elektromosenergia-fogyasztás,
k) 49.1. nEDC szerinti érték,
l) 49.2. Kibocsátásmentes nehézgépjármű,
m) 49.3. Különleges felépítményű gépjármű,
n) 49.4. WLTP szerinti érték, valamint
o) egyéb, a megfelelőségi nyilatkozaton feltüntetett információk az 51. és az 52. pontban.

 (3) A  belső égésű motorral rendelkező kibocsátásmentes nehézgépjármű kibocsátása a  2.  § c)  pontjában 
meghatározott kibocsátásokra vonatkozó gyártói igazolás alapján is elfogadható.

4. Koordináló szerv

4. § (1) A koordináló szerv részére meghatározott feladatokat
a) az M1, M2, n1, n2 és n3 járműkategóriák tekintetében a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, továbbá
b) az  M3 járműkategória tekintetében a  személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti országos 

közlekedésszervező
látja el.

 (2) A koordináló szerv
a) nyomon követi a beszerzési célértékek teljesülését,
b) értékeli a járműbeszerzési terveket,
c) adatot gyűjt országos szinten és járműkategóriák szerinti bontásban a  beszerzési célértékek teljesülésének 

aktuális helyzetéről,
d) részt vesz a  beszerzési célértékek teljesülése érdekében szükséges kormányzati intézkedések 

előkészítésében,
e) a  koordináló szerv irányításáért felelős miniszteren keresztül javaslatot tesz a  klímapolitikáért felelős 

miniszter részére kormányzati intézkedés előkészítésére, ha úgy ítéli meg, hogy az  a  beszerzési célértékek 
teljesüléséhez szükséges,

f ) jelentést készít a  klímapolitikáért felelős miniszter részére az  adott referencia-időszak tekintetében 
az e rendeletben foglaltak teljesülésének aktuális helyzetéről,

g) közreműködik a 8. § szerinti egyéb jelentési kötelezettségek teljesítésében, valamint
h) elkészíti a járműbeszerzési terv részletes tartalmára vonatkozó módszertani útmutatót.

5. Járműbeszerzési terv

5. § (1) A  beszerzést tervező ajánlatkérő e  beszerzései vonatkozásában az  e  rendelet hatálybalépését követő 150.  napig 
az  első referencia-időszakra, valamint 2025. november 30-ig a  második referencia-időszakra vonatkozóan 
járműbeszerzési tervet nyújt be a  koordináló szerv részére. Az  ajánlatkérő a  járműbeszerzési tervet a  beszerzési 
célértékek figyelembevételével készíti el.

 (2) A  járműbeszerzési terv tartalmazza annak bemutatását, hogy az  ajánlatkérő a  beszerzési célértékeket milyen 
ütemezésben tervezi teljesíteni az adott referencia-időszakon belül.
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 (3) Az  ajánlatkérő a  járműbeszerzési tervet az  első referencia-időszak vonatkozásában 2024. január 31-ig, a  második 
referencia-időszak vonatkozásában 2027. január 31-ig, majd ezt követően az  adott referencia-időszak végéig 
évente, legkésőbb minden év január 31-ig aktualizálja, és benyújtja a  koordináló szerv részére. Az  aktualizált 
járműbeszerzési tervnek tartalmazni kell a  megvalósított beszerzéseket és az  újonnan jelentkező beszerzési 
igényeket is.

 (4) A járműbeszerzési terv részletes tartalmára vonatkozóan a koordináló szerv – figyelemmel a technológiai fejlődésre, 
az  ajánlatkérők különböző méretű járműflottáira és a  különböző napi futásteljesítmény-igényre – módszertani 
útmutatót tesz közzé az e rendelet hatálybalépésétől számított 120 napon belül.

 (5) A koordináló szerv a benyújtott járműbeszerzési terveket azok beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja, 
és e  rendeletnek történő megfelelés szempontjából értékeli. Az  értékelés során a  koordináló szerv –  az  országos 
adatok összesítése alapján – megvizsgálja, hogy a  beszerzési célértékek teljesítését a  benyújtott tervek 
összességében lehetővé teszik-e. Ha az országos összesítés adatai szerint az egyes referencia-időszakokra irányadó 
minimális beszerzési célértékek nem teljesíthetők, a koordináló szerv a terv módosítására és ismételt benyújtására 
hívja fel azokat az ajánlatkérőket, amelyek a benyújtott beszerzési tervük szerint nem teljesítik valamelyik beszerzési 
célértéket.

 (6) Ha az  ajánlatkérő megítélése szerint – figyelembe véve különösen a  beszerzendő járművekkel kapcsolatos 
technológiai fejlettséget és a járművek használatára vonatkozó igényeit – az adott referencia-időszakban egy vagy 
több beszerzési célértéket önállóan nem fog tudni teljesíteni, járműbeszerzési tervével egyidejűleg indokolással 
ellátott nyilatkozatot nyújthat be a  koordináló szervhez, amelyben nyilatkozik arról, hogy az e  rendelet szerinti 
kötelezettségét az 6. § (9) bekezdés b) pontjában foglalt módon kívánja teljesíteni. A nyilatkozatot és a benyújtott 
tervet a  koordináló szerv 30 napon belül megvizsgálja, és tájékoztatja az  ajánlatkérőt arról, hogy a  beszerzési 
célértékeknél alacsonyabb értékek teljesítésére irányuló terv valamennyi ajánlatkérő tervét figyelembe véve 
a célértékek összesített teljesülését veszélyezteti-e.

 (7) A  közúti járműbeszerzések vonatkozásában a  beszerzések előkészítése során, a  közbeszerzés megkezdését 
vagy a  központosított közbeszerzési rendszerben a  beszerzési igény rögzítését legalább 30 nappal megelőzően 
az ajánlatkérő előzetesen tájékoztatja a koordináló szervet
a) az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzés esetén a beszerezni kívánt járművek darabszámáról, továbbá 

az egyes járműveknek a 3. § (2) bekezdésében meghatározott jellemzőiről,
b) M2 vagy M3 kategóriájú járművek esetében a jármű hosszúságáról, valamint
c) az 1. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti beszerzés esetén a szolgáltatást nyújtó felé előírt, az e  rendelet 

szerinti célértékek megvalósítását szolgáló követelményekről és azok megtartásának biztosítékairól.
 (8) Ha a  koordináló szerv megítélése alapján a  megvalósítandó beszerzés nincs összhangban az  ajánlatkérő 

járműbeszerzési tervével, azonban az  a  tervben meghatározott tiszta járművek részarányára vonatkozó érték 
teljesülését nem veszélyezteti, a  koordináló szerv a  (7)  bekezdés szerinti előzetes tájékoztatás beérkezésétől 
számított 10 munkanapon belül felhívja az  ajánlatkérőt járműbeszerzési tervének módosítására. Az  ajánlatkérő 
a  módosított járműbeszerzési tervet a  felhívás kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül megküldi 
a koordináló szerv részére.

 (9) Amennyiben a  koordináló szerv úgy ítéli meg, hogy a  megvalósítandó beszerzés veszélyezteti az  ajánlatkérő 
járműbeszerzési tervében meghatározott tiszta járművek részarányára vonatkozó érték teljesülését, a (7) bekezdés 
szerinti előzetes tájékoztatás beérkezésétől számított 10 munkanapon belül javaslatot tesz a  megvalósítandó 
beszerzés műszaki tartalmának felülvizsgálatára, amelynek eredményéről az  ajánlatkérő a  javaslat kézhezvételétől 
számított 8 munkanapon belül tájékoztatja a koordináló szervet.

 (10) Az  ajánlatkérő az  1.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti közszolgáltatási szerződésével kapcsolatos, de nem 
a  Kbt.  hatálya alá tartozó beszerzés eredményeként megkötött szerződés esetében a  szerződéskötést követő 
30  napon belül tájékoztatja a  koordináló szervet a  megkötött szerződés hatálya alá tartozó egyes járműveknek 
a 3. § (2) bekezdésében meghatározott jellemzőiről, továbbá az M2 vagy M3 kategóriájú járművek esetében a jármű 
hosszúságáról.
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6. Minimális beszerzési célértékek

6. § (1) Közúti jármű és szolgáltatás közbeszerzése során
a) a  tiszta könnyűgépjárművek minimális beszerzési célértéke a  2.  mellékletben meghatározott járművek 

esetében, az első és a második referencia-időszakban egyaránt, legalább 23,1%;
b) a tiszta nehézgépjárművek minimális beszerzési célértéke az n2 és n3 kategóriába tartozó járművek esetében

ba) az első referencia-időszakban legalább 8%,
bb) a második referencia-időszakban legalább 9%;

c) a tiszta nehézgépjárművek minimális beszerzési célértéke az M3 kategóriába tartozó járművek esetében
ca) az első referencia-időszakban legalább 37%,
cb) a második referencia-időszakban legalább 53%.

 (2) Az  (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott minimális beszerzési célérték felének kibocsátásmentes 
nehézgépjárművek beszerzése révén kell eleget tenni.

 (3) A  (2)  bekezdéstől eltérően, ha az  1.  §-ban meghatározott valamennyi beszerzés keretében az  M3 kategóriájú 
járművek esetében több mint 80%-ban emeletes busz kerül beszerzésre, az  (1)  bekezdés c)  pontjában 
meghatározott minimális beszerzési célérték negyedének kibocsátásmentes nehézgépjárművek beszerzése révén 
kell eleget tenni az első referencia-időszakban.

 (4) A  közbeszerzés abba a  referencia-időszakba tartozik, amelynek részét képezi az  adott közbeszerzési eljárás 
eredményéről szóló tájékoztató hirdetménynek az  Európai Unió Hivatalos Lapja kiegészítésében, a  hirdetmények 
elektronikus napilapjában történő közzétételének időpontja.

 (5) A  tiszta vagy kibocsátásmentes gépjármű beszerzése esetén az  ajánlatkérő a  műszaki leírásban érvényesíti 
a gépjárműre vonatkozó követelményeket.

 (6) A minimális beszerzési célértéknek való megfelelés szempontjából az utólagos átalakítás eredményeként létrejövő 
tiszta járműveket is figyelembe kell venni.

 (7) A minimális beszerzési célérték teljesítésének értékelése céljából
a) az  1.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti szerződések esetében az  egyes szerződések keretében megvásárolt, 

lízingelt, bérelt vagy részletre vásárolt;
b) az  1.  § (1)  bekezdés b) és c)  pontja szerinti szerződések esetében az  egyes szerződések hatálya alá tartozó 

szolgáltatások nyújtására használandó
közúti járművek számát kell figyelembe venni.

 (8) A  2030. január 1. utáni időszakra vonatkozóan a  második referencia-időszakra meghatározott célértéket kell 
alkalmazni, és annak teljesítését a  későbbi ötéves időszakokban az  e  §-ban foglaltakkal összhangban kell 
megállapítani.

 (9) Az  ajánlatkérő az  adott referencia-időszak során megvalósított beszerzései összességét figyelembe véve,  
az (1)–(3) bekezdés és a 7. § (1) bekezdése szerinti célértékeket
a) a referencia-időszakban önállóan vagy
b) a  koordináló szervnek benyújtott, járműbeszerzési tervben foglalt járműbeszerzési arányok 

figyelembevételével más ajánlatkérőkkel együtt
teljesíti, azzal, hogy tiszta járművet a  járműbeszerzési tervben szereplő célszámokat meghaladó számban vagy 
arányban is beszerezhet.

 (10) Az ajánlatkérő a (9) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelel, ha beszerzéseit a koordináló szervnek benyújtott, 
járműbeszerzési tervben foglalt járműbeszerzési arányok figyelembevételével valósítja meg, és az 5. § (6) bekezdése 
szerint a  koordináló szerv az  ajánlatkérőt arról tájékoztatta, hogy a  járműbeszerzési terv valamennyi ajánlatkérő 
tervét figyelembe véve a célérték összesített teljesítését nem veszélyezteti.

 (11) Önkormányzati rendelet az (1)–(3) bekezdésben meghatározott minimális beszerzési célértéknél magasabb értéket 
is megállapíthat. Ilyen esetben a  magasabb érték megállapítható az  (1)  bekezdésben foglalt kategóriákon belüli 
szűkebb járműkörre irányuló beszerzésekre is.

 (12) E § alkalmazásában a minimális beszerzési célérték a tiszta járművek százalékos arányát fejezi ki az adott referencia-
időszak alatt odaítélt valamennyi szerződés hatálya alá tartozó, meghatározott járműkategórián belüli közúti 
járművek teljes számán belül.
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7. § (1) A  6.  § (1)  bekezdés c)  pontjától eltérően, amennyiben az  ajánlatkérő a  főváros vagy a  megyei jogú város 
önkormányzata, a  főváros vagy a  megyei jogú város önkormányzatának tulajdonában lévő gazdasági társaság 
vagy a főváros vagy a megyei jogú város által megrendelt közszolgáltatás vonatkozásában az azt nyújtó gazdasági 
társaság, a tiszta nehézgépjárművek minimális beszerzési célértéke az M3 kategóriába tartozó járművek esetében
a) az első referencia-időszakban legalább 53%,
b) a második referencia-időszakban legalább 75%.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott beszerzések esetében, a 6. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott előírásokat 
a 6. § (1) bekezdése szerinti beszerzési célértékekhez viszonyítva kell alkalmazni.

 (3) E  § alkalmazásában megyei jogú város vagy a  főváros önkormányzatának tulajdonában lévőnek tekintendő 
az  a  gazdasági társaság, amelyben az  önkormányzat a  köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti többségi befolyással rendelkezik.

7. Jelentéstétel és felülvizsgálat

8. § (1) A közbeszerzésekért felelős miniszter évente, január 31-ig, járműkategóriánként, összesíti az e rendelet hatálya alá 
tartozó, előző évi közbeszerzések adatait, és megküldi a  klímapolitikáért felelős miniszter, valamint a  koordináló 
szerv irányításáért felelős miniszter útján a  koordináló szerv számára. A  koordináló szerv évente, január 31-ig 
járműkategóriánként összesíti az  előző évi, az  1370/2007/EK rendelet szerinti, nem közbeszerzési eljárás útján 
odaítélt közúti személyszállítási szolgáltatásokra irányuló közszolgáltatási szerződések adatait és a koordináló szerv 
irányításáért felelős miniszteren keresztül megküldi a klímapolitikáért felelős miniszter számára.

 (2) A  koordináló szerv a  2024. évtől kezdődően évente, március 10-ig elkészíti és a  koordináló szerv irányításáért 
felelős miniszteren keresztül megküldi a klímapolitikáért felelős miniszter részére a 4. § (2) bekezdés f ) pontjában 
meghatározott jelentést, amely az előző év december 31-i állapot szerint tartalmazza
a) a  referencia-időszak során beszerzett tiszta és nem tiszta, továbbá a  kibocsátásmentes járművek arányát 

országos összesítésben,
b) a  7.  § (1)  bekezdése hatálya alá tartozó ajánlatkérőkre vonatkozóan, a  referencia-időszak során beszerzett 

tiszta és nem tiszta, továbbá a kibocsátásmentes járművek arányát városonként összesítve,
c) a referencia-időszak hátralévő részére vonatkozóan a járműbeszerzési tervek országos összesítését,
d) a  koordináló szerv álláspontját a  tiszta járművek beszerzési célértékeinek teljesíthetőségéről a  referencia-

időszak hátralévő részében, valamint
e) a  koordináló szerv által relevánsnak ítélt egyéb információt, amely befolyásolhatja a  beszerzési célértékek 

teljesülését.
 (3) A  klímapolitikáért felelős miniszter a  részére az  (1) és (2)  bekezdés alapján megküldött adatok felhasználásával 

értékeli az adott referencia-időszakban az egyes járműkategóriákra irányadó célértékek teljesíthetőségét, és szükség 
esetén javaslatot tesz a Kormány számára a célértékek teljesítéséhez szükséges további intézkedésekre.

 (4) A klímapolitikáért felelős miniszter az e kormányrendelet kihirdetését követő 30 napon belül tájékoztatja az Európai 
Bizottságot a  tiszta közúti járművek beszerzésével összefüggésben, az alacsony kibocsátású mobilitás támogatása 
érdekében hozott intézkedésekről és az  e  rendelet szerinti célértékeknek való megfelelés érdekében tervezett 
további végrehajtási tevékenységekkel kapcsolatos tervekről.

 (5) A  klímapolitikáért felelős miniszter gondoskodik 2026. március 31-ig, majd azt követően háromévente 
monitoringjelentés készítéséről, és azt megküldi a közbeszerzésekért felelős miniszter részére.

 (6) A közbeszerzésekért felelős miniszter gondoskodik az (5) bekezdés szerinti jelentésnek a Kbt. 194. § (2) bekezdése 
szerinti monitoringjelentés mellékleteként az Európai Bizottság részére történő megküldéséről.

 (7) Az  (5)  bekezdés szerinti jelentés tartalmazza a  tiszta közúti járművek beszerzésének az  alacsony kibocsátású 
mobilitás támogatása érdekében hozott intézkedéseket és az  e  rendelet szerinti célértékeknek való megfelelés 
érdekében tervezett további végrehajtási tevékenységekkel kapcsolatos terveket, a klímapolitikáért felelős miniszter 
által relevánsnak ítélt egyéb információkat, valamint az 1. § (1) bekezdése szerinti szerződések hatálya alá tartozó 
közúti járművek számát és kategóriáit az  Európai Bizottság által a  tiszta és energiahatékony közúti járművek 
használatának előmozdításáról szóló, az  (EU) 2019/1161 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított 
2009/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikk (3) bekezdésével összhangban rendelkezésre bocsátott 
adatok alapján.

 (8) A klímapolitikáért felelős miniszter 2023. március 31-ig, majd ezt követően minden év március 31-ig jelentést készít 
a  Kormány részére a  közbeszerzések hatására elért kibocsátáscsökkentés mértékéről, valamint ezen beruházások 
hosszú távú megtérüléséről.
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8. Központi beszerző szervek által alkalmazott keretmegállapodások és dinamikus beszerzési 
rendszerek esetén irányadó speciális szabályok

9. § (1) A  Kbt. szerinti központi beszerző szerv által központosított közbeszerzés keretében keretmegállapodás 
megkötésére vagy dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányuló, az  e  rendelet szerinti közúti jármű 
beszerzését tartalmazó közbeszerzési eljárás esetén a 3–6. alcímben foglalt szabályokat nem kell alkalmazni. Ilyen 
esetben a  központi beszerző szerv köteles a  keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer műszaki 
tartalmát oly módon meghatározni, hogy elősegítse a  beszerzési célértékeknek a  keretmegállapodást vagy 
dinamikus beszerzési rendszert igénybe vevő szervezetek általi teljesítését az egyes referencia-időszakokon belül.

 (2) A  3–6. alcímben foglalt szabályokat a  központosított közbeszerzés keretében keretmegállapodás vagy dinamikus 
beszerzési rendszer útján megvalósítandó egyedi járműbeszerzésre is alkalmazni kell.

 (3) A  járműbeszerzési tervben az  ajánlatkérő köteles megjelölni, ha a  közúti jármű beszerzését központosított 
közbeszerzés útján tervezi megvalósítani.

9. Átmeneti rendelkezések

10. § (1) A koordináló szerv 2023. március 31-ig jelentést készít, amely tartalmazza
a) a beszerzési célértékek teljesítése szempontjából releváns és elérhető adatokat, az első referencia-időszakban 

az e rendelet hatálybalépéséig beszerzett járművek tekintetében, országos összesítésben,
b) a referencia-időszak hátralévő részére vonatkozóan a járműbeszerzési tervek országos összesítését,
c) a  koordináló szerv álláspontját a  tiszta járművek beszerzési célértékeinek teljesíthetőségéről az  első 

referencia-időszak hátralévő részében, valamint
d) a  koordináló szerv által relevánsnak ítélt egyéb információt, amely befolyásolhatja a  beszerzési célértékek 

teljesülését.
 (2) A  koordináló szerv az  (1)  bekezdés szerinti jelentését, az  irányításáért felelős miniszteren keresztül, megküldi 

a klímapolitikáért felelős miniszter részére.

10. Záró rendelkezések

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

12. §  Ez a rendelet a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról szóló 2009/33/EK irányelv 
módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1161 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést 
szolgálja.

13. §  A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A.  § A  Főigazgatóság látja el a  tiszta közúti járművek beszerzésének az  alacsony kibocsátású mobilitás 
támogatása érdekében történő előmozdításáról szóló 397/2022. (X. 20.) Korm. rendeletben koordináló szervként 
részére meghatározott feladatokat.”

14. §  Hatályát veszti a  környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló 
48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 397/2022. (X. 20.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdés c) pontjában említett szolgáltatások és az azokra vonatkozó, a közös közbeszerzési 
szójegyzék (CPV) szerinti kódok

A B

1. CPV-kód Leírás

2. 60112000-6 Közúti tömegközlekedési szolgáltatások

3. 60130000-8 Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások

4. 60140000-1 nem menetrendszerű utasszállítás

5. 90511000-2 Hulladékgyűjtési szolgáltatások

6. 60160000-7 Közúti postai szállítás

7. 60161000-4 Csomagszállítási szolgáltatás

8. 64121100-1 Postai kézbesítési szolgáltatások

9. 64121200-2 Csomagkézbesítési szolgáltatások

2. melléklet a 397/2022. (X. 20.) Korm. rendelethez

A tiszta könnyűgépjárművekre vonatkozó kibocsátási küszöbértékek

A B C D E F G H

1.

Jármű-

kategóriák és 

-osztályok

2025. december 31-ig 2026. január 1-jétől

2.

CO2 (g/km)

Valós vezetési feltételek melletti légszennyezőanyag-kibocsátás

CO2 (g/km)

Valós vezetési 

feltételek melletti 

légszennyezőanyag-

kibocsátás

3. nOx (mg/km) Részecskeszám (db/km)

4. PI CI PI CI

5. M1 50 48 64 4,8 × 10 11 4,8 × 10 11 0 0

6. M2 50 48 64 4,8 × 10 11 4,8 × 10 11 0 0

7. n1 I 50 48 64 4,8 × 10 11 4,8 × 10 11 0 0

8. n1 II 50 60 84 4,8 × 10 11 4,8 × 10 11 0 0

9. n1 III 50 65,6 100 4,8 × 10 11 4,8 × 10 11 0 0

10. PI: külső gyújtású, CI: kompresszió gyújtású
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A Kormány 398/2022. (X. 20.) Korm. rendelete
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek 
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló  
141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 5/L. §-sal és 5/M. §-sal egészül ki:
„5/L.  § (1) A  2.  mellékletben foglalt táblázat B:91 mezőjében megjelölt telekre a  beépítés egyedi szabályait 
a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és
b) ha a  hatályos településrendezési terv vagy az  OTÉK a  beépítés (2)  bekezdésben meghatározott sajátos 
szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a  településrendezési tervet és 
az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 91. sora szerinti beruházás esetében a  2.  mellékletben foglalt táblázat  
B:91 mezőjében megjelölt ingatlanokra vonatkozó sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:
a) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 15,5 méter,
b) a gépjármű-várakozóhelyek és kerékpártárolók a  telekhatártól mért legfeljebb 500 méteren belül is 
kialakíthatóak.
5/M.  § A  2.  mellékletben foglalt táblázat 97. sora szerinti beruházás esetében a  2.  mellékletben foglalt táblázat 
B:97 mezőjében megjelölt telken és az  abból telekalakítással kialakításra kerülő telken szállás, munkásszállás fő 
rendeltetési egységet tartalmazó épület is elhelyezhető.”

2. §  Az R. a következő 109. §-sal egészül ki:
„109.  § E  rendeletnek az  egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek 
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 398/2022. (X. 20.) Korm. rendelettel 
(a  továbbiakban: Módr101.) megállapított 5/L.  §-át, 5/M.  §-át és módosított 2.  mellékletében foglalt táblázat  
91. sorát a Módr101. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

3. §  Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 398/2022. (X. 20.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat 91. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C

1 A beruházás megnevezése
A beruházás megvalósításának 

helyszíne
Koordinációra kijelölt főispán)

91.

Képzési központ, irodaház, 
gyártóüzem és raktár 
kialakítására irányuló 
beruházás Sóskút területén

Sóskút belterület 3599, 3592, 
3510/32, 3510/33, 3510/34, 
3510/36, 3510/39 helyrajzi 
számú ingatlanok

Pest Megyei Kormányhivatalt 
vezető főispán



6928	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	169.	szám	

IX. Határozatok tára

A köztársasági elnök 301/2022. (X. 20.) KE határozata
nyugállományú rendőr altábornagy rendfokozatba történő előléptetésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 32.  § (1) bekezdése és 265.  § (4)  bekezdése 
alapján – a  belügyminiszter javaslatára – Zsinka András nyugállományú rendőr vezérőrnagyot 2022. október 23-ai 
hatállyal nyugállományú rendőr altábornagy rendfokozatba előléptetem.

Budapest, 2022. október 13.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. október 17.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/6528-2/2022.

A köztársasági elnök 302/2022. (X. 20.) KE határozata
vezérőrnagy rendfokozatba történő előléptetésről és dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésről

 1.  Az  Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény  
4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – Simon Attila János dandártábornokot  
2022. október 23-ai hatállyal vezérőrnagy rendfokozatba előléptetem.

 2. Az  Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 
4/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – Dr. Porkoláb Imre Zoltán ezredest  
2022. október 23-ai hatállyal dandártábornok rendfokozatba kinevezem.

Budapest, 2022. október 13.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. október 17.

  Szalay-Bobrovniczky Kristóf s. k.,
  honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/6568-3/2022.
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A Kormány 1505/2022. (X. 20.) Korm. határozata
az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való kormányzati részvétel összehangolásáról és 
az Európai Koordinációs tárcaközi Bizottságról

I. A kormányzati részvétel általános szabályai

 1. Az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való részvétel és az  ehhez kapcsolódó koordinációs eljárásrend 
tekintetében – figyelemmel a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
126.  pontjára, valamint a  Kormány ügyrendjéről szóló 1352/2022. (VII. 21.) Korm. határozat 92.  pontjára –  
e határozatot kell alkalmazni.

 2. A tárgyalási álláspont kialakítása, az európai uniós tagságból fakadó feladatok koordinációja és nyomon követése, 
illetve az ezekkel kapcsolatos döntések előkészítése és végrehajtása az alábbi fórumokon történik:
a) az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság szakértői csoportjai (a továbbiakban: szakértői csoport),
b) az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: EKTB),
c) a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet,
d) az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter, a  közös kül- és biztonságpolitikát, valamint 

a közös biztonság- és védelempolitikát érintő kérdésekben a külpolitikáért felelős miniszter szükség szerint 
együttműködésben az érintett miniszterekkel,

e) a Kormány ülése.
 3. Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete (a továbbiakban: Állandó Képviselet) a tárgyalási álláspont 

kialakításában és képviseletében a  rá vonatkozó szabályok szerint az  e  határozatban foglaltakra figyelemmel vesz 
részt.

II. Az Európai Koordinációs tárcaközi Bizottság

 4. Az EKTB általános feladata az európai uniós ügyek kormányzati koordinációja, valamint az európai uniós tagságból 
fakadó feladatok előkészítésének és végrehajtásának koordinálása és ellenőrzése, továbbá a képviselendő tárgyalási 
álláspontok előkészítése és összehangolása.

 5. Az EKTB feladatai különösen:
a) az Európai Unió intézményei által előterjesztett új uniós jogi aktusokra, illetve magyar szempontból kiemelt 

egyéb kezdeményezésekre vonatkozó induló tárgyalási álláspont (a továbbiakban: induló mandátum) 
meghatározása,

b) az új uniós jogi aktusok tervezeteinek vizsgálata azok jogalapja, továbbá a  hatáskör-átruházás, 
a szubszidiaritás és az arányosság elveinek érvényesülése tekintetében,

c) az Európai Unió Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) munkacsoportjainak napirendjén szereplő uniós 
kezdeményezésekkel kapcsolatos tárgyalásiálláspont-javaslatok meghatározása,

d) az egyéb tanácsi döntés-előkészítő bizottságok (mint egyes, az  alapszerződések által létrehozott, illetve 
közvetlenül a miniszteri tanácsokat előkészítő bizottságok, valamint a kormányzat részéről állandó delegált 
taggal működő bizottságok), valamint a Tanács működéséhez nem kapcsolódó bizottságok (mint az  uniós 
jogi aktusok végrehajtási szabályainak elfogadására létrehozott, a  tagállamok részvételével működő 
bizottságok, valamint egyéb kormányzati részvétellel működő bizottságok) üléseinek napirendjén szereplő 
uniós kezdeményezésekkel kapcsolatos tárgyalásiálláspont-javaslatok meghatározása,

e) az Állandó Képviselők Bizottsága (a továbbiakban: COREPER) napirendjén szereplő uniós 
kezdeményezésekkel kapcsolatos tárgyalásiálláspont-javaslatok meghatározása,

f ) a Tanács üléseinek napirendi pontjaival kapcsolatos tárgyalásiálláspont-javaslatok meghatározása,
g) az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogytv.) szerint az  Országgyűlés által 

folytatott egyeztetési eljárásban benyújtandó álláspontjavaslatok meghatározása,
h) a tagállami kötelezettségekkel összefüggő feladatok végrehajtásának ellenőrzése, a  tagállami 

kötelezettségek végrehajtásával összefüggő uniós eljárásokban képviselendő álláspontjavaslatok 
meghatározása,

i) javaslatot tesz az  Európai Unió Bírósága és az  EFTA Bíróság előtti eljárásokkal kapcsolatban az  eljárás 
megindításáról, a  beavatkozásról, valamint jóváhagyja a  Magyarország részéről benyújtandó írásbeli 
észrevételeket és az eljárások során benyújtandó beadványokat,
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j) az uniós intézmények által nyilvános konzultációra bocsátott kezdeményezésekkel kapcsolatos kormányzati 
álláspont összehangolása és meghatározása,

k) közreműködés az európai uniós tematikájú kormányülések előkészítésében,
l) az európai uniós politikával kapcsolatos, az  uniós tagságból fakadó feladatokkal összefüggő kormány-

előterjesztések és tájékoztató anyagok tervezeteinek megtárgyalása,
m) az európai uniós döntéshozatali eljárások tekintetében felmerülő magyar érdekek beazonosítása, folyamatos 

figyelemmel kísérése és javaslattétel azok hatékony képviseletére,
n) az első helyi felelősség megállapítása abban az  esetben, ha az  adott ügy több miniszter hatáskörébe is 

tartozik, illetve ha a  szakértői csoportban megjelenő feladat nem a  szakértői csoport vezetéséért felelős 
központi államigazgatási szerv felelősségi körébe tartozik, és e  tekintetben nem sikerült előzetesen 
megállapodni,

o) a hazai kormányzati kommunikáció szempontjából kiemelt uniós ügyek és azok felelőseinek meghatározása,
p) döntés szakértői csoport, illetve szakértői alcsoport létrehozásáról, megszüntetéséről vagy összevonásáról.

 6. Az EKTB működésének részletes szabályait az EKTB ügyrendje határozza meg, amelyet az EKTB fogad el.
 7. Az uniós döntéshozatali eljárásokban a  magyar érdekek szempontjából kiemelkedő jelentőségű vagy  

a  Kormány általános európai uniós politikája szempontjából meghatározó fontosságú kérdésekben, valamint 
az EKTB vitás kérdéseiben az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter és az érintett miniszter együttes 
előterjesztésére a Kormány dönt. A közös kül- és biztonságpolitikát, valamint a közös biztonság- és védelempolitikát 
érintő kérdésekben az előterjesztő a külpolitikáért felelős miniszter, szükség szerint együttműködésben más érintett 
miniszterrel, kiemelten a honvédelemért felelős miniszterrel.

 8. Az EKTB elnöke az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium európai uniós 
ügyekért felelős államtitkára, helyettese az  Európa-politikáért felelős helyettes államtitkára (európai igazgató). 
Az európai igazgató az EKTB titkára.

 9. Az EKTB tagjai a  minisztériumok – szervezeti és működési szabályzataik szerinti – európai uniós kérdésekben 
feladat- és hatáskörrel rendelkező helyettes államtitkárai. Amennyiben valamely minisztériumban több helyettes 
államtitkár rendelkezik európai uniós kérdésekben feladat- és hatáskörrel, a minisztérium EKTB-tagját – a szervezeti 
és működési szabályzat erre vonatkozó rendelkezése hiányában – a miniszter jelöli ki. A minisztériumot nem vezető 
miniszterek szintén jogosultak EKTB-tag jelölésére.

 10. Elsődleges feladat- és hatáskörébe tartozó területet érintő ügyekben az EKTB egyeztetési és döntési eljárásában való 
részvételre az  EKTB elnöke felkérheti az  adott tárgykör szerinti felelős szakértői csoportban tagsággal rendelkező 
központi államigazgatási szerv vezetőjét vagy vezető beosztású tisztviselőjét, valamint a  Magyar nemzeti Bank 
képviselőjét. A  részvételre az  EKTB elnöke más személyt is felkérhet. Az  EKTB egyeztetési és döntési eljárásának 
állandó résztvevője a miniszterelnök európai uniós ügyekért felelős főtanácsadója, valamint az Állandó Képviselet 
vezetője (a továbbiakban: Állandó Képviselő), illetve az Állandó Képviselet vezetőjének helyettese (a továbbiakban: 
Helyettes Állandó Képviselő).

 11. Az EKTB tagja képviseli a  minisztert, illetve a  központi államigazgatási szerv vezetőjét az  EKTB-ben, gondoskodik 
az  EKTB munkájában a  központi államigazgatási szerv európai uniós tagságból fakadó feladatainak egységes 
képviseletéről, összehangolja és felügyeli a  miniszter, illetve a  központi államigazgatási szerv vezetője  
első helyi felelősségével működő szakértői csoportok munkáját.

 12. Az EKTB a döntését főszabály szerint szóbeli eljárás (az EKTB ülése), szükség esetén pedig írásbeli eljárás keretében 
hozza meg. A szóbeli eljárás és az írásbeli eljárás részletes szabályait az EKTB ügyrendje határozza meg.

 13. Az EKTB szóbeli eljárás keretében (az EKTB ülése) tárgyalja az alábbiakat:
a) az Állandó Képviselők Bizottsága és a  Helyettes Állandó Képviselők Bizottsága üléseinek vitás napirendi 

pontjai, valamint a magyar érdekek szempontjából kiemelt jelentőségű vita nélküli napirendi pontok,
b) az Európai Unió Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) üléseinek előkészítése: a  napirendi pontokra 

vonatkozó tárgyalási álláspont alapelemei, valamint az  informális miniszteri találkozók előkészítése  
(ideértve a  videokonferencia útján megtartott tanácskozásokat is), feltéve, hogy a  magyar érdekek 
szempontjából kiemelt jelentőségű döntési pont merül fel,

c) lezajlott tanácsülések magyar érdekek szempontjából kiemelt jelentőségű napirendi pontjairól  
szóló beszámolók,

d) az új uniós kezdeményezésekre vonatkozó induló tárgyalási álláspontok meghatározása,
e) a Tanács egyéb előkészítő szerveinek napirendjén szereplő, magyar szempontból kiemelt ügyekre vonatkozó 

tárgyalási álláspontok,
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f ) a magyar érdekek szempontjából kiemelt jelentőségű kötelezettségszegési eljárások és az  Európai Unió 
Bírósága előtti eljárások,

g) a magyar érdekek szempontjából kiemelt jelentőségű jogharmonizációs ügyek,
h) az uniós intézményekbe és szervekbe való magyar jelölések és uniós relevanciával bíró egyéb intézményi 

ügyek (székhely, vezető pozíciók), kereszttámogatások egyéb nemzetközi szervezetekben,
i) azon ügyek, amelyek tekintetében több miniszter, illetve szakértői csoport között a  tárgyalási álláspont 

kialakítását érdemben befolyásoló véleményeltérés áll fenn, a hatásköri viták rendezése,
j) átruházott hatáskörben hozott jogszabályokkal kapcsolatos ügyek (komitológia),
k) az Országgyűlés és a Kormány közötti egyeztetési eljárás alá tartozó ügyek,
l) az Európai Parlamenttel kapcsolatos ügyek,
m) az Európai Bizottsággal kapcsolatos ügyek,
n) az EKTB elnöke által javasolt vagy az  EKTB tagja által javasolt és az  EKTB elnöke által jóváhagyott egyéb 

kérdések.
 14. A Kormány európai uniós tematikájú üléseit az  EKTB elnöke által összehívott, államtitkári szintű EKTB értekezlet 

készíti elő, amelynek meghívottjai a  közigazgatási államtitkárok. Az  értekezlet működésének részletes szabályait 
az EKTB ügyrendje határozza meg.

 15. Az EKTB ülését az  EKTB elnöke hívja össze. Ülés összehívását indokolt esetben az  EKTB bármely tagja 
kezdeményezheti az EKTB elnökénél.

 16. Az EKTB ülésének napirendjét az  EKTB tagjai javaslatainak figyelembevételével az  EKTB elnöke határozza meg, 
igazodva az  uniós döntéshozatali eljárások rendjéhez, valamint az  Európai Tanács, a Tanács, a  COREPER, az  egyéb 
tanácsi döntés-előkészítő bizottságok, illetve az  egyéb bizottságok és munkacsoportok munkatervéhez, illetve 
az aktuális európai uniós kérdésekhez.

 17. Az EKTB ülésére tanácskozási joggal szükség szerint meghívást kap a  szakértői munkacsoport működtetéséért 
felelős egyéb központi államigazgatási szerv vezető beosztású kormánytisztviselője (az EKTB tagjai és meghívottjai 
a  továbbiakban együtt: EKTB képviselő). Az  EKTB képviselőket eseti jelleggel más politikai felsővezető, szakmai 
felsővezető vagy felhatalmazással rendelkező vezető beosztású kormánytisztviselő helyettesítheti.

 18. Az EKTB ülését az  elnök, távolléte vagy akadályoztatása esetén az  EKTB elnökének helyettese vezeti. Az  elnök és 
az  elnök helyettesének egyidejű távolléte vagy akadályoztatása esetén az  EKTB ülését az  európai uniós ügyek 
koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium más politikai felsővezetője, szakmai felsővezetője vagy 
felhatalmazással rendelkező vezető beosztású kormánytisztviselője vezetheti.

 19. Az EKTB működésével kapcsolatos adminisztratív és előkészítő feladatokat az európai uniós ügyek koordinációjáért 
felelős miniszter által vezetett minisztériumban működő EKTB Titkárság látja el.

 20. Az EKTB üléseiről emlékeztető készül.

III. A szakértői csoport

 21. A Kormány európai uniós politikájának végrehajtása, az  európai uniós tagságból fakadó feladatok előkészítése 
és az  uniós döntéshozatali eljárások során képviselendő tárgyalási álláspontok kialakítása, az  uniós 
politikák alakulásának nyomon követése és a  szükséges kormányzati intézkedések koordinálása érdekében  
szakértői csoportok működnek.

 22. A szakértői csoport vezetője a  feladat- és hatáskör szerinti első helyen felelős miniszter vagy központi 
államigazgatási szerv vezetője által kijelölt politikai felsővezető, szakmai felsővezető vagy felhatalmazással bíró 
vezető beosztású kormánytisztviselő. Amennyiben a szakértői csoport több miniszter feladat- és hatáskörét érinti,  
és vezetését illetően vita alakul ki, a szakértői csoportot vezető személyt kijelölő miniszterről az EKTB dönt.

 23. A szakértői csoport tagjai a  feladat- és hatáskör szerint érintett központi államigazgatási szervek  
kijelölt tisztségviselői, továbbá minden esetben az  európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter 
és az  államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium kijelölt kormánytisztviselője és  
az  Állandó Képviselet kijelölt diplomatája. A  szakértői csoport vezetője engedélyezheti más központi 
államigazgatási vagy rendvédelmi szerv képviselőinek részvételét is a szakértői csoport munkájában.

 24. A szakértői csoport vezetőjének feladata:
a) a szakértői csoport munkájának irányítása és összehangolása,
b) a tárgyalási álláspontra vonatkozó javaslat előkészítése és egyeztetése,
c) gondoskodás a tárgyalási álláspont képviseletéről, különös tekintettel a tanácsi munkacsoportban részt vevő 

szakértő kijelölésére, a tárgykör szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező EKTB-tag egyetértésével,
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d) az 5. pont d) alpontjával összhangban – amennyiben szakértőicsoport-szinten biztosítható – az egyéb tanácsi 
döntés-előkészítő bizottságok ülésein részt vevő szakértőicsoport-tag kijelölése.

 25. A szakértői csoport köteles a  feladatkörét érintő hazai és uniós jogalkotási menetrendet – különös tekintettel 
a Kormány törvényalkotási programjára, munkatervére, valamint az Európai Bizottság és a Tanács soros elnöksége 
munkaprogramjára – nyomon követni és azok összehangolása érdekében a  miniszternél, illetve a  központi 
államigazgatási szerv vezetőjénél a szükséges intézkedéseket megtenni, illetve kezdeményezni.

 26. A szakértői csoport az uniós döntéshozatal során napirenden szereplő kérdések megvitatása céljából ülést tart vagy 
írásbeli egyeztetést folytat. A szakértői csoport ülését a szakértői csoport vezetője hívja össze vagy kezdeményezi 
az írásos egyeztetést. Ezt a szakértői csoport bármely tagja kezdeményezheti.

 27. A szakértői csoportok és szakértői alcsoportok létrehozásáról, megszüntetéséről és összevonásáról a  tárgykör 
szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter vagy az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter 
kezdeményezésére az EKTB dönt.

 28. A szakértői csoportok felsorolását és vezetésük felelősségi rendjét, valamint a  működésükre vonatkozó részletes 
szabályokat az EKTB ügyrendje határozza meg.

IV. A tárgyalási álláspont kialakítása

 29. A szakértői csoport minden, a  feladatkörébe tartozó, az  uniós döntéshozatali eljárásban napirenden szereplő 
kérdéssel kapcsolatban írásbeli tárgyalási álláspontot készít. A tárgyalási álláspontokat minden esetben egyeztetni 
kell a szakértői csoport tagjaival és – amennyiben ez indokolt – más érintett szakértői csoporttal.

 30. A 29. pont végrehajtása keretében tárgyalási álláspontot kell készíteni az alábbi uniós fórumok napirendjén szereplő 
napirendi pontokhoz:
a) a tanácsi munkacsoporti ülések, kivéve a  magyar érdekek szempontjából döntést vagy állásfoglalást nem 

igénylő tájékoztató pontok,
b) az egyéb tanácsi döntés-előkészítő bizottságok, valamint a  Tanács működéséhez nem kapcsolódó 

bizottságok ülései,
c) a COREPER-ülések,
d) a Tanács formális ülései, valamint – a  magyar érdekek szempontjából döntést igénylő napirendi pontok 

esetén – az informális miniszteri találkozók, ideértve a videokonferencia útján megtartott tanácskozásokat is.
 31. A 29.  pont végrehajtása keretében álláspontjavaslatot kell készíteni az  Országgyűlés részére az  Ogytv. szerinti 

egyeztetési eljárás keretében.
 32. A Tanács különböző formációi előkészítésének felelősségi rendjét az 1. melléklet tartalmazza.
 33. A szakértői csoport feladata, hogy – a  tárgykör szerint felelős EKTB-tag jóváhagyásával – az  Európai Unió 

intézményei által bemutatott új uniós kezdeményezésre vonatkozóan a  tanácsi munkacsoportban való érdemi 
tárgyalás megkezdése előtt beterjessze az  induló mandátum tervezetét az  EKTB elé. Az  induló mandátum 
tervezete készítésének kötelezettsége a  Tanács működéséhez nem kapcsolódó bizottságoknak beterjesztett 
kezdeményezésekre is vonatkozik. Az  induló mandátum tervezetének EKTB általi elfogadásáig a magyar álláspont 
képviseletét ellátó személy csak vizsgálati fenntartás bejelentésére és értelmező kérdések felvetésére jogosult. 
Az induló mandátum tartalmára a 36. pontot megfelelően alkalmazni kell.

 34. A feladat- és hatáskörrel rendelkező szakértői csoport az induló mandátum összeállítása előtt szükség szerint, illetve 
a  magyarországi gazdasági szereplők érdekeinek érintettsége esetén lefolytatja az  érintett társadalmi-gazdasági 
érdekképviseletekkel való előzetes konzultációt, amelynek eredményeit az induló mandátum rögzíti.

 35. Az uniós döntéshozatalban képviselendő tárgyalási álláspontot a  szakértői csoport vezetője egyeztetés céljából, 
határidő megjelölésével megküldi a  szakértői csoport tagjainak. A  határidőt úgy kell megállapítani, hogy 
az észrevételezésre megfelelő idő álljon rendelkezésre.

 36. A tárgyalási álláspontnak tartalmaznia kell
a) az uniós kezdeményezés rövid ismertetését és a tárgyalások tervezett menetének összefoglalását, beleértve 

annak a Tanács soros elnöksége általi tervezését,
b) az uniós kezdeményezéssel kapcsolatos magyar érdekeket vagy annak hiányát, illetve – különösen az utóbbi 

esetben – az esetleges kereszttámogatások lehetőségét,
c) az ismert és a magyar érdekek érvényesítése szempontjából irányadónak tekinthető tagállami álláspontokat,
d) az uniós kezdeményezés kapcsolódását a  magyar szakpolitikákhoz, valamint a  tervezetből következő hazai 

jogalkotási, intézményfejlesztési feladatok rövid bemutatását,
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e) az uniós kezdeményezés elfogadása esetén várható gazdasági, költségvetési és társadalmi hatást és 
– ha az  a  tervezet tartalmát tekintve lényeges – a  környezeti, egészségügyi és egyéb hatást bemutató 
hatástanulmányt,

f ) az adott ülés célját és a fentiek alapján a tárgyalások során érvényesíteni kívánt célokat és érdekeket,
g) a kezdeményezésre, illetve – szükség szerint – annak egyes rendelkezéseire vonatkozó álláspontot és 

fentiekre figyelemmel annak rövid indokolását.
 37. Legkésőbb az  uniós kezdeményezés COREPER általi tárgyalására készített tárgyalási álláspontban – amennyiben 

a  COREPER az  uniós kezdeményezés elfogadás céljával tárgyalja – ki kell térni az  uniós kezdeményezés magyar 
nyelvű szövegének elfogadhatóságára, és szükség szerint csatolni kell a magyar nyelvű változatra vonatkozó addig 
el nem fogadott módosítási javaslatokat.

 38. A szakértői csoport vezetője gondoskodik arról, hogy az uniós kezdeményezés szövegét a tanácsi munkacsoportban 
folytatott egyeztetések során a szakértői csoport véleményezze.

 39. A tárgykör szerint felelős EKTB-tag az  EKTB ügyrendjében meghatározott módon gondoskodik az  új uniós jogi 
aktusok tervezeteinek vizsgálatáról azok jogalapja, továbbá a hatáskör-átruházás, a szubszidiaritás és az arányosság 
elveinek érvényesülése tekintetében, legkésőbb a  tervezet magyar nyelvű változatának megjelenését követő  
egy héten belül.

 40. Az egyéb tanácsi döntés-előkészítő bizottságok ülésén képviselendő tárgyalási álláspont kialakítása érdekében 
a  szakértői csoport egyeztetést folytat. Az  egyéb tanácsi döntés-előkészítő bizottságok napirendjéről a  szakértői 
csoport vezetője az  EKTB elnökét előzetesen tájékoztatja. Az  egyéb tanácsi döntés-előkészítő bizottságok ülésén 
képviselendő tárgyalásiálláspont-javaslatot a  szakértői csoportra irányadó egyeztetési rendnek megfelelően 
az adott bizottság munkájában a miniszterek által kijelölt szakmai felsővezetők vagy szakmai vezetők bevonásával, 
az  e  határozatban foglaltak szerint kell előkészíteni. A  tárgyalásiálláspont-javaslatot az  EKTB elnökének 
minden esetben meg kell küldeni egyeztetésre. A  feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztérium EKTB tagja 
a tárgyalásiálláspont-javaslatról, illetve annak képviseletéről az EKTB-t tájékoztatni köteles.

 41. A közös kül- és biztonságpolitikai, valamint a  közös biztonság- és védelempolitikai kérdésekben a  tárgyalási 
álláspontot – a  Kormány fenntartott hatáskörének sérelme nélkül – a  külpolitikáért felelős miniszter az  érintett 
miniszterekkel egyeztetve javasolja, és gondoskodik annak képviseletéről. A  külpolitikáért felelős miniszter 
képviselője – szükség esetén az  érintett minisztériumokkal egyeztetve – az  EKTB-t előzetesen tájékoztatja 
a tárgyalásiálláspont-javaslatról, amennyiben azt a vonatkozó titoktartási szabályok lehetővé teszik.

 42. Az EKTB elnöke vagy az Állandó Képviselő – különösen indokolt esetben – az európai uniós ügyek koordinációjáért 
felelős miniszter és a feladat- és hatáskör szerint érintett miniszter egyidejű tájékoztatása és soron kívüli egyeztetés 
kezdeményezése mellett a tárgyalási álláspont végrehajtását (képviseletét) felfüggesztheti.

V. A tárgyalási álláspont képviselete

 43. Az Európai Unió intézményeitől érkező dokumentumokat az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium közvetlenül küldi meg az  érintett központi államigazgatási szervnek. Amennyiben 
az Európai Unió intézményei a dokumentumokat az Állandó Képviseletnek küldik meg, az Állandó Képviselet
a) a szakmai irányítás gyakorlásához szükséges minősített és nem minősített iratokat az  európai uniós ügyek 

koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak,
b) az egyes miniszterek első helyi feladat- és hatáskörébe tartozó területek esetében a  minősített és nem 

minősített iratokat a feladat- és hatáskör szerinti minisztert képviselő EKTB-tagnak és másolatban az európai 
uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak

továbbítja.
 44. Amennyiben az  Európai Unió intézményeitől az  uniós tagsággal, különösen az  uniós tagságból fakadó 

kötelezettségekkel összefüggő bármilyen dokumentum vagy megkeresés érkezik közvetlenül valamelyik 
központi államigazgatási szervhez, azt adott központi államigazgatási szerv továbbítja az  európai uniós 
ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére. Az  Európai Unió intézményei 
részére főszabályként valamennyi dokumentum, válasz vagy megkeresés megküldése az  európai uniós ügyek 
koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium európai uniós ügyekért felelős államtitkárságán 
keresztül történik. A  közös kül- és biztonságpolitikát, valamint a  közös biztonság- és védelempolitikát érintő 
dokumentumokat a  megfelelő szakértői egyeztetést követően a  külpolitikáért felelős miniszter továbbítja 
a megkereső uniós intézmény felé, az Állandó Képviselet és európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter 
egyidejű tájékoztatása mellett.
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 45. A Tanács ülésén a  Kormányt az  elfogadott tárgyalási álláspontban foglaltaknak megfelelően az  1.  mellékletben 
meghatározott felelősségi rend szerint felelős miniszter, illetve távolléte vagy akadályoztatása esetén a  miniszter 
által kijelölt államtitkár képviseli.

 46. A Tanács ülésén a  Kormányt a  tárgykör szerint felelős miniszter vagy a  kijelölt államtitkár távolléte vagy 
akadályoztatása esetén az Állandó Képviselő vagy a Helyettes Állandó Képviselő képviseli.

 47. A COREPER ülésén a Kormányt az elfogadott tárgyalási álláspontban foglaltaknak megfelelően az Állandó Képviselő 
vagy a  Helyettes Állandó Képviselő képviseli. Az  Állandó Képviselőt, valamint a  Helyettes Állandó Képviselőt 
akadályoztatása esetén az általuk az Állandó Képviselet diplomatái közül kijelölt diplomata helyettesíti. A Politikai és 
Biztonsági Bizottság (PSC) ülésén a Kormányt a PSC-nagykövet vagy helyettese képviseli.

 48. Egyéb döntés-előkészítő bizottságban a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter által kijelölt kormánytisztviselő, 
a tanácsi munkacsoportban és az egyéb bizottságban a szakértői csoport vezetője által a tárgykör szerint feladat- és 
hatáskörrel rendelkező EKTB-tag egyetértésével kijelölt szakértő vagy az Állandó Képviselet feladat- és hatáskörrel 
rendelkező szakdiplomatája vesz részt és képviseli a tárgyalási álláspontot.

 49. A Tanács működéséhez nem kapcsolódó bizottságok ülésein az uniós jogi aktus végrehajtásáért első helyen felelős 
központi államigazgatási szerv kijelölt szakértői csoport tagja, illetve az Állandó Képviselet diplomatája vesz részt. 
Ettől csak kivételesen és indokolt esetben, az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni.

 50. A Kormány képviselője az  egyeztetett és jóváhagyott tárgyalási álláspont képviseletére, valamint a  Kormány 
nevében nyilatkozat megtételére jogosult. A jóváhagyott kormányzati állásponttól eltérni
a) tanácsi munkacsoportban vagy más, e  határozat hatálya alá tartozó bizottságban nem lehet, amennyiben 

ennek szükségessége felmerül, úgy vizsgálati fenntartást kell bejelenteni,
b) a COREPER ülésén az érdemi rész tekintetében az érintett EKTB-taggal és az EKTB elnökével való egyeztetés 

mellett lehet,
c) a Tanács ülésén az EKTB elnökével, illetve – amennyiben kiemelt kérdésről van szó – az európai uniós ügyek 

koordinációjáért felelős miniszterrel való egyeztetést követően lehet.
 51. Amennyiben a kormányzati álláspontot érdemben befolyásoló körülmény merült fel a döntés-előkészítő bizottság, 

a  munkacsoport, az  egyéb bizottság, a  COREPER vagy a  Tanács ülésén, az  EKTB-tag arról köteles az  EKTB-t 
tájékoztatni, és szükség szerint annak döntését kezdeményezni.

 52. A tanácsi munkacsoportban részt vevő tisztviselő a tanácsi munkacsoport ülését követő második munkanap végéig 
írásos jelentést készít, amelyet tájékoztatásul megküld a  szakértői csoport vezetőjének és tagjainak, a  feladat- és 
hatáskörrel rendelkező EKTB-tagnak és az  EKTB Titkárságnak. Amennyiben ez  nem lehetséges, gyorsjelentést 
kell készíteni. A  tanácsi munkacsoportban részt vevő tisztviselő a  jelentésben – szükség szerint – javaslatot tesz 
a korábbi álláspont módosítására és a szükséges hazai intézkedésekre.

 53. A közös kül- és biztonságpolitikai, valamint a  közös biztonság- és védelempolitikai kérdésekben a  tárgyalási 
álláspontot a  külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium közös kül-, biztonság- és védelempolitikai 
kérdésekben feladat- és hatáskörrel rendelkező helyettes államtitkára küldi meg az  Állandó Képviselet és 
az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére, és gondoskodik azok 
nyilvántartásáról.

 54. Az Európai Tanács ülésén történő részvétel előkészítése, beleértve a  szükséges egyeztetéseket és 
a tárgyalásiálláspont-javaslatok kialakítását, a miniszterelnök által meghatározott felelősségi rend szerint történik.

VI. Az Országgyűlés és a Kormány, valamint az Európai Parlament magyarországi képviselői és 
a Kormány európai uniós ügyekben történő együttműködéséből adódó kormányzati feladatok

 55. Az Ogytv.-ben meghatározott kormányzati feladatok összehangolását az  európai uniós ügyek koordinációjáért 
felelős miniszter látja el.

 56. A Magyarország szempontjából kiemelt jelentőségű uniós kezdeményezéseket megjelölő, az  Országgyűlésnek 
szóló értesítést az  európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter a  feladat- és hatáskör szerint érintett 
miniszterekkel együttműködve készíti elő.

 57. Amennyiben az  Országgyűlés feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága álláspontjavaslatot kér a  Kormánytól, 
a  feladat- és hatáskörrel rendelkező szakértői csoport – e  határozat rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával –  
az Ogytv.-ben foglaltaknak megfelelő tartalommal alakítja ki az országgyűlésiálláspont-javaslatot, amelyet a feladat- 
és hatáskörrel rendelkező EKTB-tag útján az EKTB elé terjeszt. Az országgyűlési tárgyalási álláspont előkészítésének 
rendjére e határozat rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni.
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 58. Amennyiben az  Országgyűlés az  adott álláspontjavaslattal kapcsolatban egyeztetési eljárást kezdeményez, ennek 
lefolytatásáról és az  ezzel kapcsolatos minden egyéb feladatról a  tárgykör szerint első helyi felelős miniszter 
az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett gondoskodik.

 59. Az EKTB képviselők az  Országgyűlés részéről érkezett megkeresésekről, illetve az  Országgyűlés részére adott 
tájékoztatásokról folyamatosan beszámolnak az EKTB részére.

 60. Az Európai Parlament magyarországi képviselőivel kapcsolatos feladatok összehangolását az  európai uniós ügyek 
koordinációjáért felelős miniszter látja el.

VII. Záró rendelkezések

 61. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 62. Hatályát veszti az  Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való kormányzati részvétel összehangolásáról és 

az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottságról szóló 1741/2020. (XI. 11.) Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1505/2022. (X. 20.) Korm. határozathoz

Az Európai Unió tanácsa formációi előkészítésének kormányzati felelősségi rendje

 1.  A felelősségi rend meghatározása

A B C

1. Tanácsi formáció Első helyi felelős miniszter
Társfelelős miniszter, 

háttérintézmények

2. Általános Ügyek Tanácsa IM, TFM1, KKM2

3. Külügyek Tanácsa KKM, HM3

4. Bel- és Igazságügyi Tanács BM4, IM5 

5. Gazdasági és Pénzügyi Tanács PM GFM6

6.
Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi, 
Fogyasztóvédelmi Tanács

BM7, TIM8, IM9 KIM10, PM11, KKM12

7. Versenyképességi Tanács
TIM13, GFM14, KIM15, 

nKFIH16, KKM17, IM18,19

MKI20, MTÜ (MK)21, 
SZTnH19, ÉBM22

8. Közlekedési, Távközlési és Energia Tanács TIM23, KKM24, MK25 GFM26

9. Mezőgazdasági és Halászati Tanács AM

10. Környezetvédelmi Tanács TIM, AM27 BM28

11. Oktatás, Ifjúság, Kultúra és Sport Tanács KIM29, BM30, HM31, MK32 TIM33, ÉBM34, TFM35

 2.  Az 1. pontban foglalt táblázathoz kapcsolódó megjegyzések tartalma

 1 A kohéziós politikai ügyekben a TFM a felelős.
 2 A bővítéssel, illetve az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti kapcsolatokkal összefüggő kérdésekben a KKM a felelős.
 3 A HM a védelmi miniszteri formáció tekintetében felelős.
 4 A belügyi témákért a BM felelős.
 5 Az igazságügyi témájú dossziékért az IM felel.
 6 A GFM feladat- és hatáskörébe tartoznak a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásával, az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásával, 

az  állami vagyon felügyeletével, valamint a  pénzmosással összefüggő kérdések. A  GFM felelős továbbá a  nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért, 
kivéve a  Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, a  nemzetközi Valutalap és a  Világbank tekintetében, amelyek a  PM hatáskörébe 
tartoznak.

 7 A BM feladat- és hatáskörébe tartozik az egészségügy, a szociálpolitika, a társadalmi felzárkózás és a közfoglalkoztatás.
 8 A TIM feladat- és hatáskörébe tartozik a foglalkoztatáspolitika.
 9 Az IM feladat- és hatáskörébe tartozik az esélyegyenlőség.
10 A KIM feladat- és hatáskörébe tartozik a családpolitika.
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11 A PM feladat- és hatáskörébe tartoznak az európai szemesztert és a nyugdíjpolitikát érintő kérdések.
12 A KKM feladat- és hatáskörébe tartoznak a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatását érintő kérdések.
13 A TIM a felelős az iparpolitikai és a műszaki harmonizációs kérdésekért.
14 A  GFM feladat- és hatáskörébe tartoznak a  tőke szabad áramlásával, gazdaságfejlesztéssel és a  versenyképesség gazdasági és jogi 

feltételrendszerével összefüggő kérdések.
15 A KIM feladat- és hatáskörébe tartoznak a tudománypolitikai és vállalkozásfejlesztési kérdések.
16 Az nKFIH felel a kutatásfejlesztésért.
17 A KKM feladat- és hatáskörébe tartoznak az űrügyek.
18 Az IM feladat- és hatáskörébe tartoznak a belső piaci és a versenyjogi, valamint a fogyasztóvédelmi ügyek.
19 A szellemi tulajdoni ügyeket az SZTnH és az IM osztott felelősségben kezeli.
20 Az MKI feladat- és hatáskörébe tartoznak a better/smart regulation ügyek.
21 A turizmussal összefüggő kérdésekben az MTÜ (MK) a felelős.
22 Az ÉBM feladat- és hatáskörébe tartoznak az építésgazdasággal és állami beruházásokkal kapcsolatos ügyek.
23 A TIM feladat- és hatáskörébe tartozik az energiapolitika és a közlekedés.
24 A  KKM jár el a  külgazdaságért való felelőssége keretében a  nemzetközi és európai uniós energetikai tárgyalások tekintetében, valamint 

az energiaforrások külföldről történő beszerzésével összefüggő ügyekben.
25 Az MK feladat- és hatáskörébe tartoznak az elektronikus hírközléssel és az informatikával összefüggő kérdések.
26 A GFM feladat- és hatáskörébe tartoznak a postaügyek.
27 A természetvédelmi ügyek tekintetében az AM a felelős.
28 A vízgazdálkodási és vízvédelmi kérdésekben a BM a felelős.
29 A KIM feladat- és hatáskörébe tartoznak a szakképzés, a felsőoktatás, a kultúra, a családpolitika és a gyermek- és ifjúsági ügyek.
30 A BM feladat- és hatáskörébe tartoznak a köznevelési, valamint a gyermek- és ifjúság védelmi ügyek.
31 A HM feladat- és hatáskörébe tartoznak a sport ügyek.
32 Az MK a felelős az audiovizuális politika és az informatika tekintetében.
33 A TIM feladat- és hatáskörébe tartozik a felnőttképzés.
34 A kulturális örökségi témák felelőse az ÉBM.
35 Az Európa Kulturális Fővárosa pályázati programmal kapcsolatos kérdésekben a TFM a felelős.

A Kormány 1506/2022. (X. 20.) Korm. határozata
a különleges földgázkészlet létrehozásához szükséges földgáz beszerzését szolgáló hitelhez kapcsolódó 
egyedi állami kezesség vállalásáról szóló 1365/2022. (VII. 21.) Korm. határozat módosításáról

A különleges földgázkészlet létrehozásához szükséges földgáz beszerzését szolgáló hitelhez kapcsolódó egyedi 
állami kezesség vállalásáról szóló 1365/2022. (VII. 21.) Korm. határozat 1.  pontja helyébe a  következő rendelkezés 
lép:
(A Kormány)
„1. a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 
254/2022. (VII. 15.) Korm. rendelet 1.  §-ában foglalt jogkörében eljárva felhatalmazza a  pénzügyminisztert, hogy  
– az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 92.  § (1)  bekezdése alapján – a  Magyar Állam nevében 
a  Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségnek a  különleges földgázkészlet létrehozásához szükséges földgáz 
beszerzésének finanszírozása céljából megkötött hitelszerződéséhez kapcsolódóan 100%-os mértékű készfizető 
egyedi állami kezességet vállaljon a  legfeljebb 2 012 000 000 euró tőkeösszegű hitelből eredő pénzügyi 
kötelezettségek teljes körére;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: folyamatos”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1507/2022. (X. 20.) Korm. határozata
a tiszta közúti járművek beszerzésének az alacsony kibocsátású mobilitás támogatása érdekében történő 
előmozdításához kapcsolódó feladatokról

A Kormány felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság bevonásával, valamint 
a  technológiai és ipari minisztert, hogy az  országos közlekedésszervező bevonásával vizsgálja meg a  tiszta közúti 
járművek beszerzésének az  alacsony kibocsátású mobilitás támogatása érdekében történő előmozdításáról szóló 
397/2022. (X. 20.) Korm. rendeletben a koordináló szerv részére meghatározott feladatok ellátásának költségvetési 
forrásigényét és biztosításának feltételeit, és a vizsgálat alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére.

Felelős: pénzügyminiszter 
technológiai és ipari miniszter

Határidő: azonnal

  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.
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