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III. Kormányrendeletek

A Kormány 466/2022. (XI. 18.) Korm. rendelete
a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 15. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban:  
280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet] 9. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  intézkedési tervben a káros hatások – a stratégiai zajtérképek, valamint az  intézkedési tervek készítésének 
részletes szabályairól szóló rendelet szerinti – terhelés-hatás összefüggések szerint értékelhetőek.”

2. §  A 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 15. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ez a rendelet – a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 
miniszteri rendelettel együtt – a  2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III.  mellékletének a  környezeti 
zaj káros hatásainak értékelésére vonatkozó módszerek megállapítása érdekében történő módosításáról szóló,  
2020. március 4-i (EU) 2020/367 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

3. §  Hatályát veszti a 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet
a) 5. § (3) bekezdése,
b) 2. számú melléklete.

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

5. §  Ez a rendelet a 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a környezeti zaj káros hatásainak 
értékelésére vonatkozó módszerek megállapítása érdekében történő módosításáról szóló, 2020. március 4-i  
(EU) 2020/367 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint  
 az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 13/2022. (XI. 18.) MEKH rendelete
a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól 
szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak 
és külön díjak meghatározásának a 2021. április 1. napjával induló árszabályozási ciklusra vonatkozó 
keretszabályairól szóló 12/2020. (XII. 14.) MEKH rendelet módosításáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (5)  bekezdés 1. és 2., valamint 9.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § a) pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. A villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási 
szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosítása

1. §  A  villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 
10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a a következő 15. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„15. zónaidők: a villamos energia rendszerhasználati díjak elszámolása céljából meghatározott alábbi időszakok:
a) nappali időszak: 6:00–17:00 óráig,
b) csúcsidőszak: 17:00–22:00 óráig,
c) völgyidőszak: 22:00–6:00 óráig.”

2. § (1) A Rendelet 9. § (2a) és (2b) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2a) A  2024. január 1. előtt létesített (az elosztói szabályzatban meghatározottak szerint üzembe helyezett) 
háztartási méretű kiserőmű esetében az üzembe helyezését követő 10. év végéig, de legalább a 2024. január 1. utáni 
első elszámoló számla által érintett időszak végéig a  mérési intervallumokban mért, irányonként elkülönített és 
összegzett mennyiségek különbsége alapján kell a forgalomarányos rendszerhasználati díjakat megfizetni.
(2b) A  (2a)  bekezdéstől eltérően a  forgalomarányos rendszerhasználati díjakat az  adott elszámolási időszakban 
az  irányonként elkülönített és összegzett villamosenergia-mennyiségek alapján, irányonként kell elszámolni és 
megfizetni
a) ha a háztartási méretű kiserőművel rendelkező felhasználó ezt kéri, vagy
b) a 2024. január 1. előtt létesített (az elosztói szabályzatban meghatározottak szerint üzembe helyezett) háztartási 
méretű kiserőmű névleges hatásos teljesítményének 2023. december 31. napját követő bővítése esetén a bővített 
háztartási méretű kiserőmű egésze tekintetében.”

 (2) A Rendelet 9. §-a a következő (2d) bekezdéssel egészül ki:
„(2d) Több zónaidős elosztói forgalmi díj megállapítása esetén a  (2)–(2c) bekezdést zónaidőnként külön-külön kell 
alkalmazni.”

3. §  A Rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az elosztó
a) az  átviteli és az  elosztó hálózat közötti elszámolási mérési pontokon az  elosztó hálózatra történő betáplálás 
szempontjából előjelhelyesen összegzett,
b) az elosztó hálózatok közötti elszámolási mérési pontokon előjelhelyesen összegzett,
c) az  elosztó hálózatára közvetlenül csatlakozó, 50 kW-nál nagyobb névleges teljesítőképességű erőmű közcélú 
hálózati csatlakozási pontján mért betáplálási, vagy a 9. § (3) bekezdése szerint a csatlakozási pontra korrigált,
d) az  elosztó hálózatára magánvezetéken keresztül közvetve csatlakozó, kötelező átvételi rendszerben értékesítő 
vagy prémium típusú támogatásban részesülő, 50 kW-nál nagyobb névleges teljesítőképességű erőmű 
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magánvezetéki kapcsolódási pontján mért betáplálási, vagy a  9.  § (3)  bekezdése szerint a  kapcsolódási pontra 
korrigált, és
e) az  elosztó hálózatára magánvezetéken keresztül közvetve csatlakozó, a  d)  pont alá nem tartozó 50 kW-nál 
nagyobb névleges teljesítőképességű erőmű esetében a magánvezeték közcélú hálózati csatlakozási pontján mért 
betáplálási vagy a 9. § (3) bekezdése szerint a csatlakozási pontra korrigált,
energiaforgalom után fizeti meg az átviteli díjat az átviteli rendszerirányítónak.”

4. §  A Rendelet 7. alcím címe helyébe a következő cím lép:
„7. Elosztói teljesítménydíj és elosztói okosmérős teljesítménydíj”

5. §  A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15.  § (1) Az  elosztói teljesítménydíjat az  okosmérővel nem rendelkező nem profil elszámolású felhasználó 
fizeti meg.
(2) Az elosztói teljesítménydíj éves díj, amelyet 12 egyenlő részletben, havonta előre kell megfizetni.”

6. §  A Rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  elosztói teljesítménydíj fizetésének alapját – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  hálózathasználati 
szerződésben rögzített, a  felhasználó által a  szerződéses időszakra igényelt legmagasabb (lekötött) 
teljesítmény  (kW) képezi. A  lekötött teljesítmény után a  teljesítménydíjat akkor is meg kell fizetni, 
ha  azt  a  felhasználó nem veszi igénybe. A  felhasználó kezdeményezésére a  lekötött teljesítmény a  szerződéses 
évfordulók között, adott naptári hónap első napjától a szerződéses időszak végéig, a rendelkezésre álló teljesítmény 
mértékéig növelhető, a  szerződéskötés éves fordulónapjain pedig – további egy éves szerződéses időszakra 
érvényesen – növelhető vagy csökkenthető. Ha a  szerződéskötés éves fordulónapján a  lekötött teljesítményt 
nem módosítják, az legalább további egy évre érvényben marad, kivéve a szerződés megszűnésének esetét.”

7. §  A Rendelet 7. alcíme a következő 17/A. §-sal egészül ki:
„17/A. § (1) Az elosztói okosmérős teljesítménydíjat az okosmérővel rendelkező nem profil elszámolású felhasználó 
fizeti meg.
(2) Az elosztói okosmérős teljesítménydíj havi díj, amelyet az adott hónapot követően kell megfizetni.
(3) Az elosztói okosmérős teljesítménydíj elszámolásának alapját az okosmérő által az adott hónapban (elszámolási 
időszakban) a csúcs zónaidőben mért legnagyobb negyedórás átlagteljesítmény (kW) képezi.”

8. §  A Rendelet 8. alcím címe helyébe a következő cím lép:
„8. Elosztói forgalmi díj és közvilágítási elosztási díj”

9. §  A Rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  elosztó hálózatra csatlakozó rendszerhasználó számára az  elosztó által legalább havi gyakorisággal 
leolvasott, két mérőállás közötti, egész számú kWh-ban meghatározott különbözet – ennek hiányában a legutolsó 
elszámoló számla alapján vagy a  villamosenergia-ellátási szabályzatok szerint egy hónapra megállapított 
villamos energia egész számú kWh-ban meghatározott mennyisége – a  díjfizetés alapja az  (1a)–(1b)  bekezdés 
figyelembevételével.
(1a) Több zónaidős elosztói forgalmi díj megállapítása esetén az elosztó által legalább havi gyakorisággal leolvasott, 
zónaidők szerinti villamosenergia-mennyiségek jelentik a díjfizetés alapját.
(1b) Együttesen eljáró termelő-fogyasztók esetén a megtermelt villamos energia negyedórás mérési intervallumok 
szerinti megosztását az elosztó az elosztói szabályzatban meghatározott megosztási módszerek közül az érintettek 
megállapodásában rögzített módon veszi figyelembe az  egyes érintettek díjfizetésének alapját képező villamos 
energia mennyiségek korrekciójánál, azzal, hogy az  adott mérési intervallumhoz tartozó korrigált mennyiség 
nem lehet negatív.”

10. §  A Rendelet 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az elosztó a meddő villamos energia mérését és elszámolását
a) lakossági fogyasztó esetében mellőzi,
b) az elosztói szabályzatban rögzített, az  elosztó hálózatra – közvetlenül vagy közvetve – csatlakozó valamennyi 
rendszerhasználóra egységesen megállapított szabályrendszernek megfelelően a csatlakozási ponton mért hatásos 



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	189.	szám 7645

villamos energia mennyisége és a  meddő villamos energia méréséhez szükséges feltételek műszaki-gazdasági 
vizsgálata alapján mellőzheti.”

11. § (1) A Rendelet 20. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  profil elszámolású felhasználó a  kisfeszültségű csatlakozás kisfeszültségű profilos (KIF I.) elosztási díját fizeti 
meg, figyelembe véve a (4) bekezdést is.
(4) A  felhasználó (ide nem értve a  közvilágítási célra vételező felhasználót) a  kisfeszültségi csatlakozás 
kisfeszültségű vezérelt (KIF II.) elosztási díját fizeti meg a  profil elszámolású csatlakozási pontján a  bármely, 
szakaszosan is biztonságosan üzemeltethető, külön mért – az  elosztó vezérlőberendezésével vezérelt felhasználói 
áramkörre állandó jelleggel, megfelelő segédeszköz hiányában állagsérelem nélkül nem leválasztható módon, 
nem dugaszolhatóan csatlakoztatott, arról más áramkörre nem átkapcsolható – felhasználói berendezés 
fogyasztása után.
(5) A kisfeszültségi csatlakozás kisfeszültségű idősoros (KIF III.) elosztási díjat fizeti meg a felhasználó, ha
a) kisfeszültségen csatlakozik,
b) nem profil elszámolású és
c) nem rendelkezik okos mérővel.”

 (2) A Rendelet 20. §-a a következő (5a)–(5c) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  felhasználó a kisfeszültségi csatlakozás okosmérős (KIF IV.) elosztási díjat fizeti meg a 2024. január 1. utáni 
első elszámoló számla által érintett időszak végét követően, ha
a) kisfeszültségen csatlakozik,
b) nem profil elszámolású, és
c) rendelkezik okos mérővel.
(5b) Az elosztó a vezérelt felhasználók részére naponta összesen legalább 8 óra, nyári időszámítás idején összesen 
legalább 7 óra időtartamra köteles a  villamosenergia-ellátást biztosítani, amelyből munkanapokon legalább 
5 és legfeljebb 6 óra, nyári időszámítás idején legalább 4 és legfeljebb 5 óra eshet az  éjszakai völgyidőszakba. 
A villamosenergia-ellátás alkalmankénti időtartama nem lehet rövidebb 30 percnél.
(5c) A  legalább 3,4 (2020. január 1. előtti üzembe helyezés esetén legalább 3) szezonális fűtési jóságfokú 
hőszivattyúnak és a  napenergiából és egyéb megújuló energiaforrásokból nyert hőt épület hőellátására 
hasznosító berendezésnek az üzemeltetését közvetlenül szolgáló – a külön mért, de az elosztó által nem vezérelt – 
felhasználói áramkörre állandó jelleggel, nem dugaszolással, arról az  állag sérelme nélkül kizárólag megfelelő 
eszközzel leválasztható módon csatlakoztatott készüléknek a  központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról szóló 
kormányrendelet szerinti fűtési idény alatti villamosenergia-fogyasztását a kisfeszültségű vezérelt elosztói forgalmi 
díjjal kell elszámolni.”

 (3) A Rendelet 20. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A hálózati engedélyes jogosult ellenőrizni a  (4) és (5c) bekezdés szerinti külön mért áramkör, valamint az arra 
kapcsolt felhasználói berendezések jogszabálynak való megfelelőségét. A jogszabályi rendelkezések be nem tartása 
a  hálózathasználati szerződés megszegésének minősül, aminek megállapítása esetén a VET szerinti elévülési időn 
belüli időszak fogyasztását a kisfeszültségű profilos (nem vezérelt) elosztási díj kétszeresével kell elszámolni.”

12. §  A Rendelet 23. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az elosztó akkor állíthat ki részszámlát, ha két mérőleolvasás között több mint két hónap telik el.”

13. §  A Rendelet 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  létrejövő új erőmű vagy meglévő erőmű új, a  meglévő csatlakozási teljesítmény felett többletteljesítményt 
igénylő erőműegysége csatlakozásához kapcsolódóan csatlakozási díjkedvezmény vehető igénybe, ha az  erőmű 
vagy erőműegység
a) kizárólag a  Vhr. 7. számú melléklet 4.  pont 4.1–4.3. és 4.7.  alpontjai szerint elsődlegesnek minősülő megújuló 
energiaforrásokkal működtethető, vagy
b) az a) pontban foglaltakon kívüli, de a Vhr. 7. számú melléklet 4. pontja szerint elsődlegesnek minősülő megújuló 
energiaforrásokkal részben vagy egészben működtethető, és az erőmű üzemeltetője vállalja, hogy az új erőmű vagy 
erőműegység összes végtermékének előállításához évenként, a működés megkezdésének évét követő első naptári 
év elejétől az ötödik naptári év végéig számítva éves átlagban
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ba) legalább 70%-ban vagy
bb) legalább 90%-ban
a Vhr. 7. számú melléklet 4. pontja szerint elsődlegesnek minősülő megújuló energiaforrást használ.”

14. §  A  Rendelet 18.  § (4)  bekezdés c)  pontjában a „jelenti a  díjfizetés alapját” szövegrész helyébe a „jelenti az  elosztói 
forgalmi díj és a közvilágítási elosztási díj fizetésének alapját” szöveg lép.

15. §  Hatályát veszti a Rendelet
a) 2. § 13. pontja,
b) 16. §-a,
c) 18. § (3) bekezdése,
d) 10. alcím címében az „és a közvilágítási elosztási díj alapja” szövegrész,
e) 20. § (7) bekezdése.

2. A villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának 
a 2021. április 1. napjával induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól szóló  
12/2020. (XII. 14.) MEKH rendelet módosítása

16. §  A  villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának 
a  2021.  április  1.  napjával induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól szóló 12/2020. (XII. 14.) 
MEKH rendelet 5. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Az elosztási díj elemei és mértékegységei:)
„e) elosztói okosmérős teljesítménydíj, Ft/kW/hó.”

3. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 1–2., 4–12. és 14–16. § 2024. január 1-jén lép hatályba.

  Horváth Péter János s. k.,
  elnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A külgazdasági és külügyminiszter 13/2022. (XI. 18.) KKM rendelete
a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény hatálya alá tartozó 
kihelyezettek, külképviselet által foglalkoztatott házastársak és ösztöndíjas vendégoktatók részére 
biztosítható devizaárfolyam-kompenzáció megállapításának részletes szabályairól

A veszélyhelyzet ideje alatt a  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény hatálya alá tartozó 
kihelyezettek, külképviselet által foglalkoztatott házastársak és ösztöndíjas vendégoktatók részére járó devizaárfolyam-
kompenzáció megállapításáról szóló 359/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 3.  §-ában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 139.  § 2.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet hatálya az e rendelet hatálybalépésekor
a) a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériummal (a továbbiakban: minisztérium) kormányzati 

szolgálati jogviszonyban álló, a  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 
(a  továbbiakban: Külszoltv.) szerinti tartós külszolgálatot teljesítő, tartós külszolgálatra kihelyezett 
kormánytisztviselőre,

b) a külképviseleten keresztül a minisztériummal munkaviszonyban álló, a Külszoltv. 2. § 16. pontja és 9/A. §-a 
szerinti, a külképviselet által foglalkoztatott házastársra, valamint

c) a  minisztériummal ösztöndíjas jogviszonyban álló, a  Külszoltv. 57/b.  §-a szerinti vendégoktatói 
ösztöndíjprogramban részt vevő személyre

[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: külképviseleten foglalkoztatott személy] terjed ki.

2. § (1) A  minisztérium mint a  Külszoltv. 2.  § 11.  pontja szerinti kihelyező szerv a  realizált devizaárfolyam-emelkedés 
következtében a  bér- és költségtérítés devizaértékében bekövetkezett csökkenés hatásának mérséklésére  
– ha a  szükséges előirányzat rendelkezésre áll – árfolyam-kompenzációt (a  továbbiakban: árfolyam-kompenzáció) 
biztosíthat a külképviseleti hálózat működőképességének fenntartása érdekében a külképviseleten foglalkoztatott 
személyek esetében.

 (2) Az árfolyam-kompenzáció összegének megállapítása során a minisztérium
a) a  kompenzáció megállapításának évét (a  továbbiakban: tárgyév) megelőző év november 1-jétől a  tárgyév 

október 31-ig tartós külszolgálaton, a  Külszoltv. 9/A.  §-a szerinti házastársi munkaviszonyban, valamint 
vendégoktatói ösztöndíjas jogviszonyban töltött napok (a  továbbiakban együtt: külföldi munkavégzésben 
töltött napok) számát,

b) az  amerikai dollár (a  továbbiakban: USD) és a magyar forint (a  továbbiakban: HUF) Magyar Nemzeti bank 
(a  továbbiakban: MNb) által közzétett napi középárfolyamának 2021. év január 1. és december 31. napja 
közötti napokra eső, valamint a tárgyév január 1. és október 31. napja közötti időszakra vonatkozó számtani 
átlagainak egymáshoz viszonyított százalékos arányát és

c) a  külképviseleten foglalkoztatott személy e  rendelet hatálybalépése napján hatályos kihelyező okiratában 
vagy munkaszerződésében vagy ösztöndíjas szerződésében (a  továbbiakban együtt: foglalkoztatási okirat) 
rögzített, e  rendelet hatálybalépése napján hatályos, a  foglalkoztatására vonatkozó jogszabályi előírások 
szerinti díjazásának és járandóságának összegét (a továbbiakban: járandóság)

veszi figyelembe.
 (3) Ha a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott időszakban a külképviseleten foglalkoztatott személy az 1. § szerinti 

foglalkoztatási jogviszonyok közül több jogviszonyban is állt, úgy a  kompenzáció megállapítása során az  egyes 
jogviszonyokban külföldi munkavégzésben töltött napok számát össze kell adni.

 (4) Ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti százalékos arány alapján a HUF-nak az USD-hez viszonyított árfolyama
a) 8–15,99% közötti mértékben negatív irányba változott, akkor a (2) bekezdés c) pontja alapján meghatározott 

1 havi járandóság,
b) 16%-os vagy e  feletti mértékben negatív irányba változott, akkor a  (2)  bekezdés c)  pontja alapján 

meghatározott 2 havi járandóság
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összege 365-tel osztott hányadának és az érintett időszakban külföldi munkavégzésben töltött napok szorzatának 
megfelelő összeget kell árfolyam-kompenzációként a külképviseleten foglalkoztatott személy részére kifizetni.

 (5) Az  árfolyam-kompenzáció összege a  külképviseleten foglalkoztatott személy részére a  (2)  bekezdés c)  pontja 
alapján a  foglalkoztatására vonatkozó jogszabályi előírások szerint, a  foglalkoztatási okiratában meghatározott,  
az őt megillető járandóság típusától függően
a) kihelyezett személy esetében kompenzációs devizailletmény és kompenzációs átalány-költségtérítés,
b) külképviselet által foglalkoztatott házastárs esetében kompenzációs alapbér,
c) vendégoktatói ösztöndíjprogramban részt vevő személy esetében kompenzációs ösztöndíj és kompenzációs 

átalány-költségtérítés
jogcímén kerül kifizetésre.

 (6) Az (5) bekezdés szerinti kifizetés a kompenzációval érintett járandóságra irányadó jogszabályi előírások szerint kerül 
a  külképviseleten foglalkoztatott személy részére számfejtésre. A  minisztérium az  (5)  bekezdés szerinti kifizetést 
tárgyév december 15-éig folyósítja a külképviseleten foglalkoztatott személy részére.

 (7) Az  árfolyam-különbözet miatti kiesés számítása során alkalmazandó, az  USD–HUF MNb által közzétett napi 
középárfolyamának a  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti időszakokra vonatkozó számtani átlagát a  kihelyező vezető 
a tárgyév november 1-jét követő 5 munkanapon belül a kihelyező szerv belső honlapján közzéteszi.

 (8) A  (2) bekezdés b) pontjában meghatározott számtani átlagok (7) bekezdés szerinti meghatározása során nem kell 
figyelembe venni a  számítás alapját képező időszak azon magyar pihenő- vagy munkaszüneti napjait, amelyekre 
az MNb nem számít hivatalos devizaárfolyamot.

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

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

A technológiai és ipari miniszter 26/2022. (XI. 18.) TIM rendelete
a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló  
25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 110.  § (8d)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160.  § 5. és 11.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A stratégiai zajtérképek, valamint az  intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII.  20.) 
KvVM rendelet [a  továbbiakban: 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet] 1/A.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) Az  1.  § a)  pontja szerinti zajtérképeket a  2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti közös 
zajértékelési módszerek meghatározásáról szóló, 2015. május 19-i (EU) 2015/996 bizottsági irányelvben 
(a  továbbiakban: 2015/996 bizottsági irányelv), valamint a  2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
II. mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából, a közös zajértékelési módszerek 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. december 21-i (EU) 2021/1226 felhatalmazáson alapuló bizottsági 
irányelvben foglaltak szerint kell elkészíteni.”

2. §  A 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet „Az intézkedési terv készítésének szabályai” alcíme a  következő 10/A.  §-sal 
egészül ki:
„10/A. § A káros hatások az 1. mellékletben szereplő terhelés-hatás összefüggések segítségével értékelhetők.”
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3. §  A 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 11. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A környezetvédelemért felelős miniszter az 1/A. § (2) bekezdése szerinti közzétételi kötelezettségét legkésőbb 
a közös zajértékelési módszereket meghatározó,
a) európai uniós jogi aktus átültetését biztosító jogszabály,
b) átültetést nem igénylő európai uniós jogi aktus esetén az európai uniós jogi aktus
hatálybalépését követő 8. napon teljesíti.”

4. §  A 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a következő 12. §-sal egészül ki:
„12. § Ez a rendelet
a) a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló, 2002. június 25-i 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek,
b) a 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti közös zajértékelési módszerek meghatározásáról 
szóló, 2015. május 19-i (EU) 2015/996 bizottsági irányelvnek,
c) a 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III.  mellékletének a  környezeti zaj káros hatásainak 
értékelésére vonatkozó módszerek megállapítása érdekében történő módosításáról szóló, 2020. március 4-i 
(EU) 2020/367 bizottsági irányelvnek,
d) a 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II.  mellékletének a  tudományos és műszaki fejlődéshez 
való hozzáigazítás céljából, a  közös zajértékelési módszerek tekintetében történő módosításáról szóló, 
2020. december 21-i (EU) 2021/1226 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

5. §  A 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

6. §  A 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 1/A. § (2) bekezdésében a „2015/996 bizottsági irányelv, valamint az irányelvhez 
tartozó helyesbítés” szövegrész helyébe a „közös zajértékelési módszereket meghatározó európai uniós jogi aktusok” 
szöveg lép.

7. §  Hatályát veszti a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 11. § (2) bekezdése.

8. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

9. §  Ez a rendelet
a) a 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III.  mellékletének a  környezeti zaj káros hatásainak 

értékelésére vonatkozó módszerek megállapítása érdekében történő módosításáról szóló, 2020. március 4-i 
(EU) 2020/367 bizottsági irányelvnek és

b) a 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez 
való hozzáigazítás céljából, a  közös zajértékelési módszerek tekintetében történő módosításáról szóló, 
2020. december 21-i (EU) 2021/1226 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

  a technológiai és ipari miniszter hatáskörében eljárva

  Rogán Antal s. k.,
  Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
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1. melléklet a 26/2022. (XI. 18.) TIM rendelethez
„1. melléklet a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelethez

A káros hatások értékelésére szolgáló módszerek

 1. A káros hatások felsorolása

A káros hatások értékelésének kontextusában a következőket kell figyelembe venni:
a) ischaemiás szívbetegség (ischaemic heart disease, IHD), az  Egészségügyi Világszervezet (WHO) által 

összeállított betegségek Nemzetközi Osztályozása 11. változatának bA40–bA6Z kódjai szerint;
b) nagy mértékű zavarás (high annoyance, HA);
c) nagy mértékű alvászavar (high sleep disturbance, HSD).

 2. A káros hatások kiszámítása

A káros hatásokat a következők valamelyike alapján kell kiszámítani:
a) a káros hatás relatív kockázata (relative risk, RR), vagyis:

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =  

𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑘𝑘𝑘𝑘á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎á𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ő𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓á𝑠𝑠𝑠𝑠á𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣ó𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠í𝑛𝑛𝑛𝑛ű𝑠𝑠𝑠𝑠é𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 
𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑘𝑘𝑘𝑘ö𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠é𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙á𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑘𝑘𝑘𝑘ö𝑟𝑟𝑟𝑟é𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑘𝑘𝑘𝑘á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎á𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ő𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓á𝑠𝑠𝑠𝑠á𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣ó𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠í𝑛𝑛𝑛𝑛ű𝑠𝑠𝑠𝑠é𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑘𝑘𝑘𝑘ö𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙á𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑘𝑘𝑘𝑘ö𝑟𝑟𝑟𝑟é𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

 

 b) a káros hatás abszolút kockázata (absolute risk, AR), vagyis:

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =  
𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑘𝑘𝑘𝑘á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎á𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ő𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑘𝑘𝑘𝑘ö𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠é𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙á𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑘𝑘𝑘𝑘ö𝑟𝑟𝑟𝑟é𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

 

 2.1. Ischaemiás szívbetegség (IHD)
 Az ischaemiás szívbetegséghez kapcsolódó RR kiszámításához az  (i) incidencia mellett a  következő 

dózis-hatás összefüggéseket kell használni:

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 , ö ú =  𝑒𝑒𝑒𝑒
 ( , ) ∗

1
   

ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎 𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 53 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎 𝐿𝐿𝐿𝐿  𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ő 53 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 

  a közúti zaj esetében.

2.2. Nagy mértékű zavarás (HA)
 A nagymértékű zavaráshoz kapcsolódó AR kiszámításához a  2.2.1–2.2.3.  pontokban szereplő dózis-hatás 

összefüggéseket kell használni.
2.2.1. Közúti zaj esetében:

 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 , ö ú  =  (78,9270− 3,1162 ∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿 + 0,0342 ∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿 )
100 

 2.2.2. Vasúti zaj esetében:

 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 , ú  =  (38,1596− 2,05538 ∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿 + 0,0285 ∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿 )

100 

 2.2.3. Légi közlekedési zaj esetében:

 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 , é  =  (−50,9693− 1,0168 ∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿 + 0,0072 ∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿 )

100 
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2.3. Nagy mértékű alvászavar (HSD)
 A nagy mértékű alvászavarhoz kapcsolódó AR kiszámításához a 2.3.1–2.3.3. pontokban szereplő dózis-hatás 

összefüggéseket kell használni.
2.3.1. Közúti zaj esetében:

 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 , ö ú  =  (19,4312− 0,9336 ∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿é + 0,0126 ∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿é )

100 

 2.3.2. Vasúti zaj esetében:

 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 , ú  =  (67,5406− 3,1852 ∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿é + 0,0391 ∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿é )

100 

 2.3.3. Légi közlekedési zaj esetében:

 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 , é  =  (16,7885− 0,9293 ∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿é + 0,0198 ∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿é )

100 

 
 3. A káros hatások értékelése

3.1. A lakosság kitettségét minden egyes zajforrás és minden egyes káros hatás tekintetében külön kell értékelni. 
Amennyiben ugyanazok a lakosok több különböző zajforrásnak is ki vannak téve, a káros hatásokat általában 
nem szabad halmozni. Ugyanakkor az  egyes zajtípusok relatív jelentőségének felmérése érdekében össze 
lehet hasonlítani e hatásokat.

3.2. Az ischaemiás szívbetegségre (IHD) vonatkozó értékelés
3.2.1. Az ischaemiás szívbetegség és a vasúti és a légi közlekedési zaj viszonya kapcsán úgy kell becsülni, 

hogy a megfelelő Lden zajszint feletti expozíciónak kitett lakosság esetében magasabb az ischaemiás 
szívbetegség kockázata, de az esetek pontos számát (N) nem lehet kiszámítani.

3.2.2. Az  ischaemiás szívbetegség és a közúti zaj viszonya kapcsán a környezeti zajnak betudható relatív 
kockázatnak (RR) kitett lakosságban az  y káros hatással (ischaemiás szívbetegség) érintett esetek 
arányát az x zajforrás (közút) és az i incidencia használatával a következőképp kell kiszámítani:

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 , =
𝑝𝑝𝑝𝑝 ∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 , , − 1

𝑝𝑝𝑝𝑝 ∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 , , − 1 + 1
 

  ahol:
 – PAFx,y a lakosság hozzárendelhető hányada,
 – a  j zajsávok sorozata egyenként legfeljebb 5 db értékű sávokból tevődik össze (pl.  50–51 db, 

51–52 db, 52–53 db stb. vagy 50–54 db, 55–59 db, 60–64 db stb.),
 – pj a  vizsgált területen élő teljes lakosság (P) j. kitettségi sávnak kitett aránya, amelyhez 

hozzárendeljük az  adott káros hatás relatív kockázatát (RRj,x,y). Az  RRj,x,y értékét az  e  melléklet 
2.  pontjában szereplő képletek segítségével kell kiszámítani, minden egyes zajsáv középértékét 
használva (az adatok rendelkezésre állásától függően az  50–51 db közötti tartomány esetében 
50,5 db, az 50–54 db közötti tartomány esetében 52 db középértéket kell figyelembe venni stb.).

3.2.3. A  közúti zaj esetében az  ischaemiás szívbetegek teljes számát (N) (az y káros hatással érintett 
személyek száma, a  hozzárendelhető esetek száma) az  x forrás esetében a  következőképp kell 
kiszámítani:

 
𝑁𝑁𝑁𝑁 , = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 , , ∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃  

  a közúti zaj esetében
 ahol:
 – PAFx,y,i az i incidenciára kiszámított érték,
 – Iy az  ischaemiás szívbetegség incidenciája a  vizsgált területen, amely a  területnek megfelelő 

régió vagy ország egészségügyi statisztikáiból szerezhető be,
 – P a vizsgált terület teljes lakossága (az egyes zajsávokba tartozó lakosok összesített száma).
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3.3. A  nagy mértékű zavarás (HA), illetve a  nagy mértékű alvászavar (HSD) és a  közúti, a  vasúti, illetve a  légi 
közlekedési zaj viszonya kapcsán az y káros hatással érintett személyek teljes számát (N) (a hozzárendelhető 
esetek száma) minden x zajforrás és y káros hatás esetében a következőképp kell kiszámítani:

 
𝑁𝑁𝑁𝑁 , =  ∑ 𝑛𝑛𝑛𝑛 ∗ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 , ,  

  ahol:
 – ARx,y a  megfelelő káros hatás (HA vagy HSD) abszolút kockázata, amelyet az  e  melléklet 2.  pontjában 

szereplő képlet segítségével kell kiszámítani, minden egyes zajsáv középértékét használva (az adatok 
rendelkezésre állásától függően az  50–51 db közötti tartomány esetében 50,5 db, az  50–54 db közötti 
tartomány esetében 52 db középértéket kell figyelembe venni stb.),

 – nj a j. kitettségi sávnak kitett lakosok száma.”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 321/2022. (XI. 18.) KE határozata
állami kitüntetés adományozásáról

Az  Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 17. §-a és 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök 
előterjesztésére –

Ugri Mihály, a gráci Magyar Katolikus Közösség pasztorális tanácsának nyugalmazott világi vezetője részére,

az Ausztriában élő magyarság nyelvi és kulturális identitásának megőrzése érdekében példaadó odaadással több 
mint hat évtizede végzett szolgálata, különösen a  Mindszenty–Vadon emlékzarándoklat, illetve a  helyi magyar 
egyetemi és cserkészélet területén meghatározó tevékenysége elismeréseként

 a MAGYAR ÉRDEMREND tisztikeresztje 
polgári tagozat

kitüntetést adományozom.

budapest, 2022. november 9.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

budapest, 2022. november 14.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/7116-2/2022.
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A köztársasági elnök 322/2022. (XI. 18.) KE határozata
bírák kinevezéséről

 1. Az  Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése és 23. § (1) bekezdése alapján – az Országos bírósági Hivatal elnökének javaslatára –

dr. Barnáné dr. Kovács Ágotát és
dr. Boda Zoltánt

a 2022. december 1. napjától 2025. november 30. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

 2. Az  Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése, 23.  § (1)  bekezdése és 24.  §-a alapján – az  Országos bírósági Hivatal elnökének 
javaslatára –

Benczéné dr. Matkócsik Ágnes Tímeát és
dr. Hőnigh Zsuzsannát

2022. december 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

budapest, 2022. november 9.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/7153-2/2022.

A Kormány 1545/2022. (XI. 18.) Korm. határozata
egyes család- és ifjúságügyi feladatok érdekében történő fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-
átcsoportosításról

A Kormány egyes család- és ifjúságügyi feladatok megvalósítása érdekében, az  államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 515 473 000 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Kulturális 
és Innovációs Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 9. Család- és ifjúságügyi célú központi 
költségvetési hozzájárulások alcím, 1. Nemzeti Tehetség Program jogcímcsoport terhére, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter
 agrárminiszter
 belügyminiszter
 kultúráért és innovációért felelős miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1545/2022. (XI. 18.) Korm. határozathoz
XII. Agrárminisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium

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

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

hatása
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium

354406 6 Szakképzési Centrumok
K1 Személyi juttatások 7 237 418
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 175 783
K3 Dologi kiadások 15 681 777
K6 Beruházások 6 097 433
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 890 589

227942 7 Egyetemek, főiskolák
K1 Személyi juttatások 13 699 615
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 343 742
K3 Dologi kiadások 36 844 403
K6 Beruházások 4 021 240

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
9 Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások

282178 1 Nemzeti Tehetség Program
K1 Személyi juttatások -146 373 959
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -24 099 560
K3 Dologi kiadások -244 040 206
K6 Beruházások -71 108 737
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -29 850 538

XII. Agrárminisztérium
004349 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei

K1 Személyi juttatások 2 295 902
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 471 614
K3 Dologi kiadások 9 009 288
K6 Beruházások 4 606 921
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 097 275

XIV. Belügyminisztérium
343306 6 Oktatási Hivatal

K1 Személyi juttatások 70 410 504
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 617 572
K3 Dologi kiadások 47 711 040
K6 Beruházások 3 604 804
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 156 080

001580 7 Rendőrség
K1 Személyi juttatások 754 816
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 135 867
K3 Dologi kiadások 1 777 593
K6 Beruházások 561 724

334484 15 Klebelsberg Központ 
K1 Személyi juttatások 51 975 704
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 354 982
K3 Dologi kiadások 133 016 105
K6 Beruházások 52 216 615
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15 706 594

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

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

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

hatása

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

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

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

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
354406 6 Szakképzési Centrumok 38 083 000
227942 7 Egyetemek, főiskolák 57 909 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
9 Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások

282178 1 Nemzeti Tehetség Program -515 473 000
XII. Agrárminisztérium

004349 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 17 481 000
XIV. Belügyminisztérium

343306 6 Oktatási Hivatal 138 500 000
001580 7 Rendőrség 3 230 000
334484 15 Klebelsberg Központ 260 270 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 515 473 000 515 473 000

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

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

K I A D Á S O K 

Magyar Államkincstár  1 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 
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A Kormány 1546/2022. (XI. 18.) Korm. határozata
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó 
ügyleteihez történő 2022. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

A Kormány a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.  § (1)  bekezdése alapján, tekintettel 
az  adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.  (XII.  30.) Korm. rendeletben 
foglaltakra a következő határozatot hozza:

A Kormány az ügyletekről az 1. mellékletben foglaltak szerint dönt, az engedélyezett ügyletek 2022. évben történő 
megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a) az önkormányzat az  1.  melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől lefelé eltérhet, 

ha ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését egyik évben sem;
b) az önkormányzat egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az  ügyletből, 

mint amekkora az 1. melléklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeg;
c) fejlesztési célú ügylet esetében az ügyletet csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1546/2022. (XI. 18.) Korm. határozathoz

2022 2023 2024 2025-től

1. KOMLÓ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 10 38 198 679 1

7.12. Egyéb, törvény által 
az önkormányzatok számára 
előírt feladatok teljesítéséhez 
szükséges infrastrukturális 
beruházások

38 198 679 38 198 679 Igen 38 198 679 0 0 0

2. PÉTERVÁSÁRA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 2 62 981 863 1 7.1. Közutak, hidak építése, 

felújítása 62 981 863 62 981 863 Igen 0 62 981 863 0 0

3. SZÉCSISZIGET KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 6 3 040 666 1 7.1. Közutak, hidak építése, 

felújítása 3 040 666 3 040 666 Igen 3 040 666 0 0 0

Ügylet keletkeztetésének ütemezése keletkeztetett adósság 
nagysága szerint (Ft)

Jóváhagyott ügylet adatai

Ü
gy

le
t s

or
sz

ám
a

D
ev

iz
an

em

Ügylet célja 

Ü
gy

le
t t

íp
us

a

Fu
ta

m
id

ej
e 

(é
v)

Értéke (Ft) 

Fe
jle

sz
té

s 
so

rs
zá

m
a

Fejlesztés célja
Fejlesztési célhoz 
az ügylet mekkora 

értékkel járul hozzá

Kormány 
az ügylethez/
fejlesztéshez 

hozzájárul 
(Igen, Nem, 
Részben)

So
rs

zá
m

Önkormányzat neve

Ügylet adatai Fejlesztés adatai

 Kormány által 
engedélyezett 
fejlesztéshez 
kapcsolódó 
ügyletérték
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A Kormány 1547/2022. (XI. 18.) Korm. határozata
a Tihanyi Bencés Apátság műemléki és kiegészítő fejlesztéseihez szükséges többletforrás biztosításáról

A Kormány – a  Tihanyi bencés Apátság műemléki és kiegészítő fejlesztéseinek támogatásáról szóló 1568/2019. (X. 4.) 
Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 1. pontjában meghatározott támogatási célok megvalósulása érdekében –
 1.  egyetért a Korm. határozatban biztosított támogatáson felül további legfeljebb 4 601 210 000 forint költségvetési 

többlettámogatás biztosításával a következő költségvetési évek szerinti bontásban:
a) a 2022. évben 1 270 000 000 forint,
b) a 2023. évben 3 331 210 000 forint;

 2.  felhívja a pénzügyminisztert, hogy a miniszterelnök általános helyettese és a területfejlesztési miniszter bevonásával 
az 1. pont a) alpontjában foglaltak szerint gondoskodjon legfeljebb 1 270 635 000 forint többletforrás biztosításáról 
a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-
újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi 
fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 3. Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök általános helyettese 
területfejlesztési miniszter

Határidő: azonnal
 3.  felhívja a pénzügyminisztert, hogy a miniszterelnök általános helyettese és a területfejlesztési miniszter bevonásával 

az 1. pont b) alpontjában foglaltak szerint gondoskodjon legfeljebb 3 333 208 726 forint többletforrás biztosításáról 
a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség 
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési 
hozzájárulások jogcímcsoport, 4. Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök általános helyettese 
területfejlesztési miniszter

Határidő: a 2023. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
 4.  felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy az  1–3.  pontban meghatározottak alapján gondoskodjon 

a  2022.  évben a  támogatási jogviszony létrehozásáról, majd annak a 2023. évben történő módosításáról 
a Magyar bencés Kongregáció Szent Ányos bencés Perjelséggel;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a 2. pontban, illetve a 3. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 5.  egyetért azzal, hogy az  e  határozat szerinti beruházás finanszírozásának módosításával összefüggésben 
az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50.  § (6)  bekezdése és 
95. § (5) bekezdése alapján igazságügyi szakértői vélemény beszerzése nem szükséges.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1548/2022. (XI. 18.) Korm. határozata
az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggő intézkedésekről szóló  
1468/2020. (VIII. 5.) Korm. határozat módosításáról

 1.  Az  Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggő intézkedésekről szóló 1468/2020. (VIII. 5.)  
Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 3. és 4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Kormány az  Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az  Európa Kulturális Fővárosa 2023 
programsorozatra történő felkészülést elősegítve, Veszprém Megyei Jogú Város és térsége fejlődését támogatva)
„3. egyetért azzal, hogy a Veszprémi Főegyházmegye részére
a) a 2020. évben 17 833 937 202 forint,
b) a 2021. évben 12 904 251 125 forint,
c) a 2022. évben
ca) 2 621 500 000 forint,
cb) 13 521 547 243 forint,
d) a 2023. évben 10 005 800 000 forint
költségvetési forrás kerüljön biztosításra;
4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  miniszterelnök általános helyettese és a  területfejlesztési miniszter 
bevonásával a  Veszprémi Főegyházmegye veszprémi vár területén található műemlékegyüttesei felújítására és 
fejlesztésére irányuló program megvalósítása érdekében gondoskodjon
a) a 3. pont a) alpontja szerinti forrás ütemezett biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 
szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezetében, valamint a 3. pont b) alpontja szerinti 
forrás ütemezett biztosításáról a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 
1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetében,
b) a 3. pont c) alpont
ba) ca)  pontja szerinti forrás biztosításáról a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi  
XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaság 
újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 3. Egyházi működési, program és 
fejlesztési támogatások jogcímcsoport javára,
bb) cb)  pontja szerinti legfeljebb 13 528 308 017 forint többletforrás biztosításáról a  Magyarország  
2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 
2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű 
előirányzatok alcím, 3. Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások jogcímcsoport javára,
c) a  3.  pont d)  alpontja szerinti legfeljebb 10 011 803 480 forint forrás biztosításáról a  Magyarország 2023. évi 
központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
jogcímcsoport, 4. Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 a miniszterelnök általános helyettese
 területfejlesztési miniszter
Határidő: a 3. pont a) alpontja tekintetében a felmerülés ütemében
 a 3. pont b) alpontja tekintetében 2021. június 30.
 a 3.  pont c)  alpont ca)  pontja tekintetében a  2022. évi központi költségvetés tervezése során
 a 3. pont c) alpont cb) pontja tekintetében 2022. november 30.
 a 3. pont d) alpontja tekintetében 2023. január 31.”

 2.  A Kormány egyetért azzal, hogy az e határozat szerinti beruházás finanszírozásának módosításával összefüggésben 
az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50.  § (6)  bekezdése és 
95. § (5) bekezdése alapján igazságügyi szakértői vélemény beszerzése nem szükséges.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1549/2022. (XI. 18.) Korm. határozata
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1006/2016.  (I. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat] 1.  pontja a  következő 
i) alponttal egészül ki:
(A Kormány)
„i) jóváhagyja a GINOP-8.3.5-18 azonosító számú, Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú 
hitel esetében és annak keretösszegén belül a GINOP Európai Regionális Fejlesztési Alapra meghatározott maximális 
kötelezettségvállalási szintjének meghaladását.”

 2. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1.  melléklet 8.  pontjában foglalt táblázat C:13a mezőjében 
a „326,52” szövegrész helyébe a „426,52” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1550/2022. (XI. 18.) Korm. határozata
az EFOP-2.4.1-16-2018-00116 azonosító számú, „“Éljünk Együtt Piricsén” Szegregált élethelyzetek 
felszámolása komplex programmal” című projekt támogatásának növeléséről

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

rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés f )  pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva egyetért az  EFOP-2.4.1-16-2018-00116 azonosító számú, „“Éljünk Együtt Piricsén” Szegregált élethelyzetek 
felszámolása komplex programmal” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével, 
az 1. melléklet szerint;

 2. felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti 
módosításáról;

Felelős: területfejlesztési miniszter
Határidő: az e határozat közzétételét követő 30. nap

 3. egyetért azzal, hogy a projekt esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat F:2 mezőjében meghatározott, összesen 
legfeljebb 38  392  779 forint összegű, az  európai uniós forrás terhére el nem számolható költség – a  Gazdaság-
újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának 
rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 9.  § (1)  bekezdés  f )  pontja alapján – a  központi költségvetés 
XIX.  Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program hazai 
társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön finanszírozásra.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1550/2022. (XI. 18.) Korm. határozathoz

A b C D E F G H

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Kedvezményezett 

neve

Projekt hatályos 

támogatási 

szerződés szerinti 

összköltsége

(forint)

Az EFOP-2.4.1-16 

felhívás 

keretében 

finanszírozandó 

összeg

(forint)

A 481/2021.  

(VIII. 13.)  

Korm. rendelet 

9. § (1) bekezdés 

f ) pontja 

alapján az EFOP 

előirányzat hazai 

társfinanszírozása 

terhére 

finanszírozandó 

összeg

(forint)

Projekt 

megnövelt 

összköltsége

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
EFOP-2.4.1-16-

2018-00116

“Éljünk Együtt 
Piricsén” Szegregált 

élethelyzetek 
felszámolása 

komplex 
programmal

Piricse Község 
Önkormányzata

195 700 000 4 300 000 38 392 779 238 392 779

Kedvezményezett a projektben 5 db szociális 
bérlakást alakít ki felújítással és új építéssel, illetve 
1 db Csillag szolgáltatópontot, valamint 1 db Csillag 
szolgáltatóházat alakít ki felújítással. 
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A Kormány 1551/2022. (XI. 18.) Korm. határozata
a GINOP-7.1.9-17-2018-00008 azonosító számú, „Balatonfüred reformkori városrészének integrált termék- 
és szolgáltatás fejlesztése” című projekt támogatásának növeléséről

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

rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott jogkörében eljárva 
egyetért a  GINOP-7.1.9-17-2018-00008 azonosító számú, „balatonfüred reformkori városrészének integrált termék- 
és szolgáltatás fejlesztése” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével, az 1. melléklet szerint;

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

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

 4. felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti 
módosításáról.

Felelős: területfejlesztési miniszter
Határidő: 2022. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1551/2022. (XI. 18.) Korm. határozathoz

A b C D E F G

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Kedvezményezett neve
Eredeti támogatás

(forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(forint)

Megnövelt 

támogatás 

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
GINOP-7.1.9-17-

2018-00008

balatonfüred reformkori 
városrészének integrált 
termék- és szolgáltatás 

fejlesztése

Magyar Turisztikai 
Ügynökség Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság 
(konzorciumvezető), 
balatonfüred Város 

Önkormányzata,
balatonfüredi Turisztikai 

Egyesület,
Magyar bencés Kongregáció 

Szent Ányos bencés 
Perjelség,

Visit Hungary Nemzeti 
Turisztikai Szervezet 

Nonprofit Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

613 961 906 285 248 745 899 210 651

A projekt célja a balatonfüred 
reformkori városrészén található 
épületek, illetve a hozzájuk 
közvetlenül kapcsolódó kertek 
felújítása és családbarát elemek 
kialakítása, új látogatóbarát 
elemek bevezetése a magasabb 
látogatószám elérésének céljából.
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A Kormány 1552/2022. (XI. 18.) Korm. határozata
a GINOP-7.1.1-15-2016-00027 azonosító számú, „A fertődi Esterházy-kastély turisztikai célú fejlesztése” című 
projekt támogatásának növeléséről

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

rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott jogkörében eljárva 
egyetért a GINOP-7.1.1-15-2016-00027 azonosító számú, „A fertődi Esterházy-kastély turisztikai célú fejlesztése” című 
projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével, az 1. melléklet szerint;

 2. úgy határoz, hogy az  európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye 
támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6/A. §-a alapján a projekt 
keretemelése és annak végrehajtása során a Korm. rendelet 3. és 5. §-át nem kell alkalmazni;

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

 4. felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti 
módosításáról.

Felelős: területfejlesztési miniszter
Határidő: 2022. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1552/2022. (XI. 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-

2016-00027

A fertődi  
Esterházy-kastély 

turisztikai célú 
fejlesztése

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

(konzorciumvezető), 
Eszterháza Kulturális,  

Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

4 252 146 893 47 870 237 4 300 017 130

A projekt keretében  
a fertődi Esterházy-kastély 
turisztikai célú fejlesztésére 
kerül sor.



7666	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	189.	szám	

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


	A Kormány 466/2022. (XI. 18.) Korm. rendelete
	a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról
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	A köztársasági elnök 321/2022. (XI. 18.) KE határozata
	állami kitüntetés adományozásáról

	A köztársasági elnök 322/2022. (XI. 18.) KE határozata
	bírák kinevezéséről

	A Kormány 1545/2022. (XI. 18.) Korm. határozata
	egyes család- és ifjúságügyi feladatok érdekében történő fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1546/2022. (XI. 18.) Korm. határozata
	az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2022. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

	A Kormány 1547/2022. (XI. 18.) Korm. határozata
	a Tihanyi Bencés Apátság műemléki és kiegészítő fejlesztéseihez szükséges többletforrás biztosításáról

	A Kormány 1548/2022. (XI. 18.) Korm. határozata
	az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggő intézkedésekről szóló 1468/2020. (VIII. 5.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1549/2022. (XI. 18.) Korm. határozata
	a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1550/2022. (XI. 18.) Korm. határozata
	az EFOP-2.4.1-16-2018-00116 azonosító számú, „“Éljünk Együtt Piricsén” Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programmal” című projekt támogatásának növeléséről

	A Kormány 1551/2022. (XI. 18.) Korm. határozata
	a GINOP-7.1.9-17-2018-00008 azonosító számú, „Balatonfüred reformkori városrészének integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése” című projekt támogatásának növeléséről

	A Kormány 1552/2022. (XI. 18.) Korm. határozata
	a GINOP-7.1.1-15-2016-00027 azonosító számú, „A fertődi Esterházy-kastély turisztikai célú fejlesztése” című projekt támogatásának növeléséről


		2022-11-18T19:29:54+0100
	Boros Klára




