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III. Kormányrendeletek

A Kormány 475/2022. (XI. 24.) Korm. rendelete
az önkormányzati tulajdonú víziközmű-szolgáltató társaságok működésének biztosításával kapcsolatban 
a veszélyhelyzet időszakában alkalmazandó szabályokról

A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021.  évi XCIII.  törvény 80. és 81.  §-ára, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vktv.) 5/H. §-át a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel kell 
alkalmazni.

 (2) Ha az  önkormányzati tulajdonban álló víziközmű-vagyon a  Vktv. 5/H.  § (2) vagy (3)  bekezdése, illetve azokhoz 
kapcsolódóan a  települési önkormányzat Vktv. 5/H.  § (9)  bekezdése szerinti társasági részesedése az  államra 
átruházásra kerül, az  átruházás egyben a  nemzeti vagyonról szóló 2011.  évi CXCVI.  törvény 14.  § (1)  bekezdése 
szerinti vagyonátadásnak minősül.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 476/2022. (XI. 24.) Korm. rendelete
a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által az állami és a nemzetiségi önkormányzat 
fenntartásában működő iskolában szervezett hit- és erkölcstanoktatásban, valamint az egyházi köznevelési 
és szakképző intézményben szervezett hittanoktatásban részt vevő személyek bérfejlesztéséhez nyújtott 
2023. évi kiegészítő költségvetési támogatásról

A Kormány a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94.  § (4)  bekezdés j)  pontjában és a  Magyarország 2023.  évi 
központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által 
az állami és a nemzetiségi önkormányzat fenntartásában működő iskolában szervezett hit- és erkölcstanoktatásban, 
valamint az  egyházi köznevelési és szakképző intézményben szervezett hittanoktatásban részt vevő személyek 
2023. január 1-jétől hatályba lépő bérfejlesztése ellentételezéséhez.

2. § (1) A  Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a  továbbiakban: 2023. évi Kvtv.) 
8.  melléklet I.  pontjában foglalt táblázat 31. sora szerinti Hit- és erkölcstanoktatáshoz, valamint hittanoktatáshoz 
kapcsolódó átlagbéralapú támogatás jogcíméhez kapcsolódó kiegészítő támogatás fajlagos összege 61 000 forint/hó/fő.
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 (2) A bevett egyházat megillető kiegészítő támogatás összegét a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Vhr.) 37/C.  §-a, valamint 37/S.  §-a és a  2023. évi Kvtv. 
8. melléklete szerint finanszírozott számított pedagóguslétszám alapján kell megállapítani.

 (3) A kiegészítő támogatás megállapításáról a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Vármegyei Igazgatósága a Vhr. 
37/S. § (7) bekezdése szerinti kérelmet elbíráló határozatban hivatalból dönt.

 (4) A  bevett egyházat megillető költségvetési támogatás megállapításáig a  kiegészítő támogatás január–április 
hónapokra eső részét külön határozat meghozatala nélkül a  Vhr. 37/J.  § (3)  bekezdése alapján előlegként kell 
havonta folyósítani.

 (5) A  (4)  bekezdés szerint folyósított előleg és a  bevett egyházat megillető költségvetési támogatás különbözetének 
rendezésére a Vhr. 37/J. § (4) bekezdése szerint kerül sor.

3. §  A kiegészítő támogatás folyósítására, elszámolására, ellenőrzésére és visszafizetésére a  Vhr. szabályait, valamint 
a  jogosultság alapjául szolgáló támogatásra vonatkozó, a  2023. évi Kvtv. 8.  melléklete szerinti szabályokat kell 
megfelelően alkalmazni.

4. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

5. §  Ez a rendelet 2024. március 31-én hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 477/2022. (XI. 24.) Korm. rendelete
a Katasztrófavédelmi Speciális Képzési Központnak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campus 
állami beruházás keretében, a Ludovika Campus területén történő elhelyezésével összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten 
közérdekű beruházássá nyilvánításáról, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban 
történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok 
kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló  
126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a)–c) pontjában, valamint 12. § (5) bekezdés a), b) és d) pontjában,
a 3. § a) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az  ingatlan-nyilvántartás 
szerint Budapest, belterület 36030 helyrajzi számú, természetben az  1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 38–42. 
és 1089 Budapest, Orczy út 1. szám alatt található ingatlan (a  továbbiakban: Ingatlan) területén megvalósuló, 
a  Katasztrófavédelmi Speciális Képzési Központnak a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campus állami 
beruházás keretében, a Ludovika Campus területén történő elhelyezésének kivitelezési munkálataival kapcsolatos 
beruházással (a  továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az  1.  mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági 
ügyeket.

 (2) A Kormány kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánítja a Beruházást. A Beruházás helyszíne az Ingatlan területe.
 (3) A Beruházással összefüggőnek kell tekinteni azokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházás előkészítéséhez, megvalósításához, használatbavételéhez, üzemeltetésének beindításához 
szükségesek,
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b) a Beruházáshoz kapcsolódó útépítési, a  létesítmény megközelítését, működését és városképi illeszkedését 
segítő – közterület- és zöldfelület-rendezési, közlekedésfejlesztési, közműcsatlakozási és -fejlesztési, valamint 
azokkal közvetlenül összefüggő – munkákkal kapcsolatosak.

2. § (1) A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként 
a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispánt jelöli ki.

 (2) A  Kormány az  1.  melléklet 8. és 22.  pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként 
a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

 (3) A  Kormány az  1.  melléklet 4. és 24.  pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként Budapest 
Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

3. §  A Beruházással összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,
b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, valamint
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. § (1) A Beruházással összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi 
hatástanulmány a Beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti dokumentum nem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt 
kell készíteni.

5. §  Az Ingatlanon – az egyedileg védett műemlék építményrészek kivételével – bontási tevékenység bontási engedély 
nélkül végezhető, azzal, hogy a tevékenység végzéséről elektronikus építési naplót kell vezetni.

6. § (1) Az Ingatlanra a beépítés szabályait és az egyedi településképi követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, 
hogy
a) a hatályos településrendezési terv, településképi rendelet, valamint az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: OTÉK) előírásait a  rendeletben 
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a  hatályos településrendezési terv, településképi rendelet vagy az  OTÉK a  beépítés (2)  bekezdésben 
meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor 
a településrendezési eszközt, településképi rendeletet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

 (2) Az  Ingatlanon művelődési, kereskedelmi, szolgáltató, oktatási, nevelési, szociális, kulturális, szállás jellegű és lakó, 
igazgatási és egyéb közösségi szórakoztató rendeltetésű épület, irodaépület, a  kutatás-fejlesztés építménye, 
sportépítmény, valamint parkolóház rendeltetésű épületek és építmények, továbbá azok kiszolgáló építményei, 
kiszolgáló rendeltetései helyezhetők el, az  alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények 
alkalmazásával:
a) a telek beépítési módja szabadon álló;
b) a terepszint feletti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 20%;
c) a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke 20%;
d) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 0,75 m2/m2;
e) az építési hely az Ingatlan teljes területe;
f ) a Beruházással összefüggésben megvalósuló építmények között nem kell telepítési távolságot tartani;
g) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 55%;
h) az építménymagasság, az  épületmagasság és a  homlokzatmagasság megengedett legnagyobb mértéke  

22 méter;
i) az épületek legmagasabb pontja nem haladhatja meg a párkánymagasságtól számított 8 métert, azzal, hogy 

az épületek legmagasabb pontját az építési hely legmagasabb pontjától kell számítani;
j) az Ingatlanon a  városképi szempontok érvényesítését a  megengedett beépítés egy épületben (tömegben) 

történő létrehozásával is lehet biztosítani.
 (3) A  (2)  bekezdés i)  pontjának alkalmazása során az  épületmagasságot az  OTÉK-ban foglalt, e  rendelet 

hatálybalépésekor hatályos követelmények szerint kell számítani.
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 (4) A  Beruházás megvalósításának helyszíne és annak közvetlen környezete tekintetében a  környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.  § (2)  bekezdése szerinti, a  fás szárú növények védelmére 
vonatkozó önkormányzati előírások helyett a  fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.)  
Korm. rendelet 6–8.  §-át kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy amennyiben a  fás szárú növény pótlása 
az  ingatlan adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, a  pótlást a  Budapest Főváros Kormányhivatala 
által kijelölt, Budapest ugyanazon kerületében elhelyezkedő, a  kivágással érintett ingatlanok vagyonkezelője 
vagyonkezelésében, illetve tulajdonosa tulajdonában álló másik ingatlanon kell teljesíteni.

 (5) A  Kormány a  Beruházás során építési tevékenységgel érintett telek közvetlen környezetébe tartozó, az  építési 
tevékenység költséghatékony elvégzéséhez szükséges közterület, így különösen az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 
Budapest, belterület 36031, 36179 és 35866 helyrajzi számú ingatlanok használatának feltétlenül szükséges 
időtartamát a kivitelezés megkezdésétől számított 48 hónapban határozza meg.

 (6) Az  Ingatlan, annak egyes elemei, illetve az  Ingatlanon álló épületek vonatkozásában újonnan helyi védelmet 
megállapítani nem lehet.

 (7) Az  Ingatlanon a  Beruházás tekintetében az  építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű 
használatához szükséges, az  OTÉK szerint elhelyezendő személygépkocsik számát az  egymástól 800 méter 
távolságon belül elhelyezkedő, jellemzően azonos használók által igénybe vett építmények esetében – az érintett 
építményekre együttesen vonatkozóan – csak a  legmagasabb értéket eredményező rendeltetési célú építmény 
szerinti mennyiség figyelembevételével kell megállapítani.

 (8) A  Beruházás keretében megvalósított építményekre vonatkozó használatbavételi engedély kiadásának nem 
feltétele a – helyi és fővárosi – településrendezési tervben előírt infrastruktúra-fejlesztések megvalósulása.

 (9) A  Beruházással összefüggésben megvalósuló építmények gépjárművel való megközelítése nem korlátozott, és 
a gépjárművek számára több behajtó létesíthető.

7. § (1) A Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – az előzetes vizsgálati 
eljárás, a  környezeti hatásvizsgálati eljárás, a  környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság eljárása 
kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.

 (2) A  Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

 (3) A  Beruházás tekintetében az  egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló kormányrendeletet azzal kell 
alkalmazni, hogy a  közműegyeztetés során a  Beruházással érintett közmű- és energiaszolgáltató, valamint 
közútkezelő a  benyújtott tervek jóváhagyása kapcsán a  tervek benyújtásától számított öt napon belül köteles 
nyilatkozni. Ha az  eljáró közmű- és energiaszolgáltató, valamint közútkezelő határidőn belül nem nyilatkozik, 
hozzájárulását megadottnak kell tekinteni a jóváhagyásra benyújtott terv szerinti tartalommal.

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

9. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

10. §  A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról, az  eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az  ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E  rendelet hatálya a  Katasztrófavédelmi Speciális Képzési Központnak a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Ludovika Campus állami beruházás keretében, a  Ludovika Campus területén történő elhelyezésével összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten 
közérdekű beruházássá nyilvánításáról, valamint a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban 
történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az  eljáró hatóságok kijelöléséről, 
valamint az  ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 477/2022. (XI. 24.) Korm. rendelet szerinti beruházásra nem terjed ki.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 477/2022. (XI. 24.) Korm. rendelethez

A Beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

  1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
  2. építésfelügyeleti hatósági eljárások,
  3. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és bejelentési eljárások,
  4. a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos hatósági 

engedélyezési eljárások,
  5. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések 

engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
  6. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
  7. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
  8. tűzvédelmi hatósági eljárások,
  9. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
10. hírközlési hatósági eljárások,
11. környezetvédelmi hatósági eljárások,
12. természetvédelmi hatósági eljárások,
13. útügyi hatósági eljárások,
14. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
15. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
16. földmérési hatósági eljárások,
17. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
19. közegészségügyi hatósági eljárások,
20. területrendezési hatósági eljárások,
21. bányahatósági eljárások,
22. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi 

engedélyezési eljárások,
23. régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások,
24. azok az  1–23.  pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a  Beruházás 

megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
25. az 1–24. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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A Kormány 478/2022. (XI. 24.) Korm. rendelete
egyes önkormányzati támogatásokkal kapcsolatos államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti 
eltérő alkalmazásáról

A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és  biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021.  évi XCIII.  törvény 80. és 81.  §-ára, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint 
ezek magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és 
egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 52/A. §-át az e rendeletben meghatározott 
eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A  Kormány egyedi határozata alapján az  Áht. 14.  § (3)  bekezdése szerinti fejezet terhére nyújtott fejlesztési célú 
támogatásokkal összefüggő, 2022. június 1. napján fennálló támogatási jogviszonyokban a  kedvezményezett 
kérelmére a  támogató egyedi mérlegelés alapján a  támogatásra irányadó végső felhasználási határidőt legfeljebb 
2023. december 31. napjában határozhatja meg.

 (2) E rendelkezés az Áht. 52/A. § (3) bekezdése szerinti határidő-hosszabbítástól függetlenül alkalmazható.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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VIII. A Kúria határozatai

A Kúria közleménye a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
 

A népszavazás kezdeményezéséről, az  európai polgári kezdeményezésről, valamint a  népszavazási eljárásról szóló 
2013. évi CCXXXVIII. törvény 30. § (4) bekezdése alapján a Kúria az alábbi közleményt teszi közzé:

A Kúria a 2022. november 16. napján kelt Knk.III.39.511/2022/2. számú végzésében a Nemzeti Választási Bizottság 
– országos népszavazási kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadó – 411/2022. számú határozatát 
helybenhagyta.

A határozat megtekinthető a Kúria hivatalos honlapján, a www.kuria-birosag.hu oldalon.

Budapest, 2022. november 16.

  Dr. Sperka Kálmán s. k.,
  a tanács elnöke
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 327/2022. (XI. 24.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
9.  §-a alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1773/3/2022. számú előterjesztésére – Kis Vladimir  
(Születési hely: Újvidék, Jugoszlávia; születési idő: 1978. október 2.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2022. november 9.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. november 10.

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

KEH ügyszám: KEH/6846-3/2022.

A Kormány 1563/2022. (XI. 24.) Korm. határozata
az energia-veszélyhelyzet következtében a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési 
intézményeket érintő energiaár-növekedésből eredő többletköltségekről

A Kormány
 1. egyetért az  energia-veszélyhelyzet következtében a  nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési 

intézményeket érintő energiaár-növekedésből eredő többletköltségek fedezése érdekében, a  nemzetiségi 
önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézményeknek az egyházi fenntartású köznevelési intézményekkel 
azonos mértékű támogatásával;

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  miniszterelnök általános helyettese bevonásával – az  1.  pontban 
meghatározott cél megvalósítása érdekében gondoskodjon legfeljebb 440 000 000 forint forrás rendelkezésre 
állásáról a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet  
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 31. Nemzetiségi célú 
költségvetési támogatások jogcímcsoport, 1. Nemzetiségi szakmai támogatások jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  belügyminiszter bevonásával – az  1.  pontban meghatározott cél 
megvalósítása érdekében gondoskodjon legfeljebb 10 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a  Magyarország  
2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím, 10. Országos Roma Önkormányzat 
támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal
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 4.  felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy az  1.  pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében 
gondoskodjon a 2. pont szerinti forrás terhére támogatási jogviszonyok létesítéséről;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 5.  felhívja a  belügyminisztert, hogy az  1.  pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében gondoskodjon 
a 3. pont szerinti forrás terhére támogatási jogviszonyok létesítéséről.

Felelős: belügyminiszter
Határidő: a 3. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1564/2022. (XI. 24.) Korm. határozata
a bevett egyházak közfeladataihoz kapcsolódó energiaár-növekedés kompenzálásáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  bevett egyház és belső egyházi jogi személye számára, az  általa fenntartott köznevelési, 

szakképzési, szociális és egészségügyi intézményre tekintettel az  energiaár-növekedésből adódó többletkiadások 
kompenzációjaként a 2022. évben egyszeri kiegészítő támogatást kell biztosítani;

 2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pont szerinti cél végrehajtásához a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1565/2022. (XI. 24.) Korm. határozata
a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadásokkal összefüggő intézkedésekről és egyes 
kormányhatározatok módosításáról

 1. A Kormány
a) jóváhagyja a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 

(a  továbbiakban:  Kvtv.) 17.  §-a és 4.  mellékletében foglalt táblázat 101. sora alapján a  rendkívüli 
migrációs nyomás kezeléséhez kapcsolódó feladatok hatékony megvalósításához a  Kvtv. 1.  melléklet 
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 21. Tömeges bevándorlás kezeléséhez 
kapcsolódó kiadások alcím legfeljebb 21 062 200 000 forinttal történő túllépését;
Felelős: pénzügyminiszter 

belügyminiszter
Határidő: azonnal

b) egyetért azzal, hogy az  a)  alpontban biztosított többlettámogatásból – az  államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 39. §-ában foglaltak figyelembevételével –
ba) 2 609 700 000 forint a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 7. Rendőrség cím,
bb) 7 000 000 forint a Kvtv. 1. melléklet VI. Bíróságok fejezet, 1. Bíróságok cím

 2022. évi személyi juttatása eredeti költségvetési kiadási előirányzatának növelésére irányuljon.
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 2. A  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a  Központi Maradványelszámolási Alapból, 
a  Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a  Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka 
előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről és 
egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat 1.  pont i)  alpontjában  
az „1 090 600 000 forint” szövegrész helyébe az „1 855 143 000 forint” szöveg lép.

 3. A  Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány létrehozásáról, valamint a  működéséhez szükséges 
feltételek és forrás biztosításáról szóló 1412/2019. (VII. 10.) Korm. határozat (a  továbbiakban: Korm. határozat) 
1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány mint Alapító)
„b) a  civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az  ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi 
CLXXXI. törvény 96/A.  §-ában biztosított jogkörében eljárva az  Alapítvány feletti alapítói jogok gyakorlására 
az egészségügyért felelős minisztert jelöli ki;”

 4. A Korm. határozat 1. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány mint Alapító)
„d) az Alapítvány működésével összefüggő feladatok ellátása érdekében évente legfeljebb 500 000 forint támogatás 
biztosítását vállalja.”

 5. A  Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési 
program, továbbá a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának kiterjesztéséről szóló 1057/2021. (II. 19.) 
Korm. határozat 3.  mellékletében foglalt, „A „Felzárkózó Települések” hosszú távú programjába (FETE) javasolt 
300 település listája” megnevezésű táblázat 163. sorában a „Tiszakarád” szövegrész helyébe a „Tiszakanyár” szöveg, 
a „Borsod-Abaúj-Zemplén” szövegrész helyébe a „Szabolcs-Szatmár-Bereg” szöveg, a „Cigándi” szövegrész helyébe 
a „Kisvárdai” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1566/2022. (XI. 24.) Korm. határozata
a 2022. évi költségvetés fejezetei közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
3 949 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter 
technológiai és ipari miniszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1566/2022. (XI. 24.) Korm. határozathoz

XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium 
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

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
XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
302691 32 Közlekedési ágazati programok

K3 3 949 000 000
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

21
375340 4 A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

K3 -3 949 000 000

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

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

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

hatása

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

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

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

hatása
XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
302691 32 Közlekedési ágazati programok 3 949 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 3 949 000 000 3 949 000 000

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

Dologi kiadások

Központi kezelésű előirányzatok

Dologi kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

K I A D Á S O K 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Magyar Államkincstár 1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma
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A Kormány 1567/2022. (XI. 24.) Korm. határozata
a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület villamosenergia-ellátásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztései 
megvalósítása érdekében a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület 
infrastruktúra-fejlesztéseiről szóló 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat és a Térségi fejlesztési feladatokhoz 
szükséges kötelezettségvállalásokról szóló 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a  gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről 
szóló 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat (a  továbbiakban: Korm. határozat) 1.  pont 1.4.  alpont c)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A Kormány
felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter és a nemzeti vagyon kezeléséért 
felelős tárca nélküli miniszter bevonásával – az 1.3. alpont szerinti feladatok megvalósítása érdekében gondoskodjon)
„c) a  villamos energia elosztó hálózati infrastruktúra-fejlesztési feladatok megvalósításához szükséges 
10 835 414 000 forint többletforrás biztosításáról az alábbi ütemezés szerint:
ca) a 2023. évben a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: 
Kvtv.  2023.) 1.  melléklet XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
37. Gazdaságfejlesztési feladatok alcím, 3. Térségi fejlesztési feladatok jogcím javára 175 086 500 forint,
cb) a  2024.  évi központi költségvetés XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium fejezet térségi fejlesztések 
finanszírozását szolgáló előirányzata javára 5 112 555 000 forint,
cc) a  2025.  évi központi költségvetés XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium fejezet térségi fejlesztések 
finanszírozását szolgáló előirányzata javára 5 547 772 500 forint;

Felelős: pénzügyminiszter 
technológiai és ipari miniszter

Határidő: a ca) alpont tekintetében a 2023. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében 
a cb) és a cc) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során”

 2. A Korm. határozat 1. pont 1.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„1.5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  technológiai és ipari miniszter bevonásával, az  1.3.  alpont szerinti 
villamos energia átviteli hálózati infrastruktúra-fejlesztési feladat megvalósítása érdekében – a  már biztosított 
12 500 000 000  forinton felül – gondoskodjon 15 807 900 000 forint többletforrás biztosításáról a  következő 
ütemezés szerint:
a) a Kvtv. 2023. 1. melléklet XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
37. Gazdaságfejlesztési feladatok alcím, 3. Térségi fejlesztési feladatok jogcímcsoport javára 7 903 950 000 forint,
b) a  2024.  évi központi költségvetés XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium fejezet térségi fejlesztések 
finanszírozását szolgáló előirányzata javára 7 903 950 000 forint;

Felelős: pénzügyminiszter 
technológiai és ipari miniszter

Határidő: az a) pont tekintetében a 2023. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében 
a b) pont tekintetében a 2024. évi központi költségvetés tervezése során”

 3. A Korm. határozat a következő 1.9a. alponttal egészül ki:
(A Kormány)
„1.9a. felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy az 1.5. alpont szerinti többletforrás terhére kössön támogatási 
szerződést a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 
15 800 000 000 forint összegben;

Felelős: technológiai és ipari miniszter
Határidő: azonnal”

 4. A Korm. határozat
a) 1. pont 1.3. alpontjában a „30 284 400 000 forint” szövegrész helyébe a „49 476 314 000 forint” szöveg,
b) 1.  pont 1.4.  alpontjában az  „az innovációért és technológiáért felelős miniszter és a  nemzeti vagyon 

kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter” szövegrész helyébe az „a technológiai és ipari miniszter” szöveg,
c) 1.  pont 1.4.  alpont d)  pontjában a  „Kvtv. 2021.” szövegrész helyébe a  „Magyarország 2021.  évi központi 

költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény” szöveg,
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d) 1.  pont 1.9.  alpontjában az „az 1.4.  alpont b)  pontja és az  1.5.  alpont szerinti összegű” szövegrész helyébe 
az „az 1.4. alpont b) pontja és az 1.5. alpont szerinti 18 500 000 000 forint összegű” szöveg

lép.
 5. A Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról szóló 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat 

1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1567/2022. (XI. 24.) Korm. határozathoz

A Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról szóló 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép:

[A  B  C  D  E  F  G  H  I

1.
 Kapcsolódó 

kormányhatározat 

 2021. évi

költségvetési év

(nettó forint)

 2022. évi

költségvetési év

(nettó forint)

 2023. évi

költségvetési év

(nettó forint)

 2024. évi

költségvetési év

(nettó forint)

 2025. évi

költségvetési év

(nettó forint)

 2026. évi

költségvetési év

(nettó forint)

2027. évi

költségvetési év

(nettó forint)

 Összesen

(nettó forint)]

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

Korm. határozat
12 481 560 388 10 594 337 331 19 489 036 132 14 069 433 733 5 545 000 000 0 0 62 179 367 584
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A Kormány 1568/2022. (XI. 24.) Korm. határozata
Várpalota város és Csór község külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

A Kormány a  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11.  § (2) és (3)  bekezdésében és az  ingatlan-
nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 62/A.  §-ában 
foglaltakra figyelemmel – a  beruházási célterületre történő művelésiág-változás átvezetése céljából – beruházási 
célterületté nyilvánítja
a) a Várpalota város közigazgatási területén fekvő, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Várpalota külterület 

0171, 0172, 0174, 0177, 0178 és 0179/2 helyrajzi számú, valamint
b) a Csór község közigazgatási területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Csór külterület 0337, 0339/1 és 

0342/1 helyrajzi számú
földrészleteket, valamint az  ezen földrészletekből a  telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását 
követően kialakított földrészleteket.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1569/2022. (XI. 24.) Korm. határozata
a nemzeti orvoslaboratóriumi diagnosztikai laborhálózat kialakításáról

A Kormány a  nemzeti orvoslaboratóriumi diagnosztikai laborhálózat (a  továbbiakban: nemzeti laborhálózat) megvalósítása 
érdekében:
 1. egyetért azzal, hogy a  közfinanszírozott, állami fenntartású fekvőbeteg-szakellátó egészségügyi intézményekben 

az  Országos Kórházi Főigazgatóság koordinálása mellett a  Nemzeti Orvoslaboratóriumi Diagnosztikai Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság (a  továbbiakban: Társaság) valósítsa meg a  nemzeti laborhálózat létrehozását, és 
felhívja a belügyminisztert, hogy tegye meg az ehhez szükséges intézkedéseket;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. egyetért azzal, hogy a  közfinanszírozott, állami fenntartású fekvőbeteg-szakellátó egészségügyi intézményekben 
lévő orvosi laboratóriumi, diagnosztikai tevékenységet lehetőség szerint a Társaság végezze;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2023. március 1.

 3. felhívja a belügyminisztert, hogy a nemzeti laborhálózat működéséről a Kormány részére jelentést készítsen.
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2024. december 31.

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

A miniszterelnök 90/2022. (XI. 24.) ME határozata
a nemzetközi szerződések alapján működő Magyar–Szerb Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság és 
Magyar–Román Kisebbségügyi Együttműködési Szakbizottság új tagjának kinevezéséről

 1. A kormányközi vegyesbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.)  
Korm. határozat 3. pont b) alpontja szerinti jogkörömben eljárva

Balázs Attilát
a Magyar–Szerb Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság és
a Magyar–Román Kisebbségügyi Együttműködési Szakbizottság

tagjává nevezem ki.

 2. Ez a határozat 2022. december 1. napján lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 91/2022. (XI. 24.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234.  § (1)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, 
a honvédelmi miniszter javaslatára

dr. Klacsmann Dávidot

– 2022. november 25-ei hatállyal –

a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkárává

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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