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III. Kormányrendeletek

A Kormány 507/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete
a Svájci Szövetségi Tanács és Magyarország Kormánya között létrejött, az Európai Unió kiválasztott 
tagállamai számára az Európai Unión belüli gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését célzó 
Svájci Hozzájárulás II. időszak végrehajtásáról szóló keretmegállapodás kihirdetéséről

1. §  A Kormány e  rendelettel felhatalmazást ad a Svájci Szövetségi Tanács és Magyarország Kormánya között létrejött, 
az Európai Unió kiválasztott tagállamai számára az Európai Unión belüli gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek 
csökkentését célzó Svájci Hozzájárulás II. időszak végrehajtásáról szóló keretmegállapodás (a  továbbiakban: 
Keretmegállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. §  A Kormány a Keretmegállapodást e rendelettel kihirdeti.

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

4. §  A Kormány jóváhagyja a  Keretmegállapodásnak a  10.  cikk 3. bekezdésében meghatározott időponttól kezdődő 
ideiglenes alkalmazását.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. §, a 3. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet a Keretmegállapodás 10. cikk 3. bekezdésében meghatározott 

időpontban lép hatályba.
 (3) A 4. § a Keretmegállapodás 10. cikk 2. pontjában meghatározott időpontban hatályát veszti.
 (4) A Keretmegállapodás, a 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját, valamint a 4. § 

szerinti ideiglenes alkalmazás kezdetének naptári napját és a  (3)  bekezdésben meghatározott időpont naptári 
napját a  külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a  Magyar Közlönyben haladéktalanul 
közzétett közleményével állapítja meg.

6. §  Az e  rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az  európai uniós fejlesztési források felhasználásához 
kapcsolódó fejlesztéspolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a …/2022 (.. …) Korm. rendelethez 
 

A SVÁJCI SZÖVETSÉGI TANÁCS és MAGYARORSZÁG KORMÁNYA KÖZÖTT LÉTREJÖTT, AZ 
EURÓPAI UNIÓ KIVÁLASZTOTT TAGÁLLAMAI SZÁMÁRA AZ EURÓPAI UNIÓN BELÜLI 
GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI EGYENLŐTLENSÉGEK CSÖKKENTÉSÉT CÉLZÓ SVÁJCI 
HOZZÁJÁRULÁS II. IDŐSZAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ KERETMEGÁLLAPODÁS 

 
A Svájci Szövetségi Tanács (a továbbiakban „Svájci Államszövetség”) 

és 
Magyarország Kormánya (a továbbiakban „Magyarország”) 

 
a továbbiakban együttesen „a Felek”, külön-külön „a Fél”, 

 
• MEGÁLLAPÍTVA a Svájci Államszövetség szolidaritását az Európai Unió (EU) azon törekvéseivel, 
amelyek az EU-n belüli gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésére irányulnak; 
• ELKÖTELEZVE az EU-n belüli és Magyarországon belüli gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek 
további csökkentése mellett; 
• ÉPÍTVE a Felek sikeres együttműködésére Magyarország EU-hoz való csatlakozásához vezető 
átmeneti folyamat során, valamint a kibővített EU-hoz való svájci hozzájárulás keretében; 
• MEGOSZTVA ÉS ELŐSEGÍTVE a demokrácia, a jogállamiság és a politikai pluralizmus alapvető 
értékeit; 
• TISZTELETBEN TARTVA ÉS VÉDVE az emberi jogokat, az emberi méltóságot és az alapvető 
szabadságjogokat; 
• HIVATKOZVA az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlődési céljaira; 
• TEKINTETTEL a Felek közötti baráti kapcsolatra; 
• AZZAL A SZÁNDÉKKAL, hogy tovább erősítsék ezen kapcsolatokat, valamint a Felek közötti 
gyümölcsöző együttműködést; 
• HIVATKOZVA a 2022. június 30. napján aláírt, „Az Európai Unión belüli gazdasági és társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentését és a migráció terén folytatott együttműködést célzó svájci 
hozzájárulásról szóló, az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti egyetértési  
megállapodás”-ra, amelynek értelmében a Svájci Államszövetség összesen 1 302 000 000 svájci frank 
(azaz egymilliárd háromszázkétmillió svájci frank) összegű támogatást nyújt a kiválasztott  
EU tagállamoknak a kohézió és a migráció terén folytatott együttműködésre (a továbbiakban: „Svájci 
Hozzájárulás II. időszak”);  
• MEGÁLLAPÍTVA a Svájci Hozzájárulás II. időszak keretében a 200 000 000 svájci frank  
(azaz kétszázmillió svájci frank) összegig terjedő migrációs együttműködést; 
• TEKINTETTEL a kohézió területén a Svájci Hozzájárulás II. időszak keretében megvalósuló, legfeljebb 
1 102 000 000 svájci frank (azaz egymilliárd százkétmillió svájci frank) értékű együttműködésre; 
 
a következőkben állapodnak meg: 
 

1. cikk – Értelmező rendelkezések 
 
Ezen Keretmegállapodás alkalmazásában: 
 
„Hozzájárulás”: ezen Keretmegállapodás értelmében a Svájci Államszövetség által Magyarország 
részére nyújtott maximális vissza nem térítendő pénzügyi hozzájárulás; 
 
„Országspecifikus feltételek” (1. melléklet): a hozzájárulás tematikus és földrajzi felosztása, valamint 
a Svájci Államszövetség és Magyarország által elfogadott egyedi szabályok meghatározása, továbbá 
a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak és a támogatási intézkedések végrehajtásában 
részt vevő szervezetek felelősségi köreinek - és feladatainak megosztása; 
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1. melléklet a …/2022 (.. …) Korm. rendelethez 
 

A SVÁJCI SZÖVETSÉGI TANÁCS és MAGYARORSZÁG KORMÁNYA KÖZÖTT LÉTREJÖTT, AZ 
EURÓPAI UNIÓ KIVÁLASZTOTT TAGÁLLAMAI SZÁMÁRA AZ EURÓPAI UNIÓN BELÜLI 
GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI EGYENLŐTLENSÉGEK CSÖKKENTÉSÉT CÉLZÓ SVÁJCI 
HOZZÁJÁRULÁS II. IDŐSZAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ KERETMEGÁLLAPODÁS 

 
A Svájci Szövetségi Tanács (a továbbiakban „Svájci Államszövetség”) 

és 
Magyarország Kormánya (a továbbiakban „Magyarország”) 

 
a továbbiakban együttesen „a Felek”, külön-külön „a Fél”, 

 
• MEGÁLLAPÍTVA a Svájci Államszövetség szolidaritását az Európai Unió (EU) azon törekvéseivel, 
amelyek az EU-n belüli gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésére irányulnak; 
• ELKÖTELEZVE az EU-n belüli és Magyarországon belüli gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek 
további csökkentése mellett; 
• ÉPÍTVE a Felek sikeres együttműködésére Magyarország EU-hoz való csatlakozásához vezető 
átmeneti folyamat során, valamint a kibővített EU-hoz való svájci hozzájárulás keretében; 
• MEGOSZTVA ÉS ELŐSEGÍTVE a demokrácia, a jogállamiság és a politikai pluralizmus alapvető 
értékeit; 
• TISZTELETBEN TARTVA ÉS VÉDVE az emberi jogokat, az emberi méltóságot és az alapvető 
szabadságjogokat; 
• HIVATKOZVA az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlődési céljaira; 
• TEKINTETTEL a Felek közötti baráti kapcsolatra; 
• AZZAL A SZÁNDÉKKAL, hogy tovább erősítsék ezen kapcsolatokat, valamint a Felek közötti 
gyümölcsöző együttműködést; 
• HIVATKOZVA a 2022. június 30. napján aláírt, „Az Európai Unión belüli gazdasági és társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentését és a migráció terén folytatott együttműködést célzó svájci 
hozzájárulásról szóló, az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti egyetértési  
megállapodás”-ra, amelynek értelmében a Svájci Államszövetség összesen 1 302 000 000 svájci frank 
(azaz egymilliárd háromszázkétmillió svájci frank) összegű támogatást nyújt a kiválasztott  
EU tagállamoknak a kohézió és a migráció terén folytatott együttműködésre (a továbbiakban: „Svájci 
Hozzájárulás II. időszak”);  
• MEGÁLLAPÍTVA a Svájci Hozzájárulás II. időszak keretében a 200 000 000 svájci frank  
(azaz kétszázmillió svájci frank) összegig terjedő migrációs együttműködést; 
• TEKINTETTEL a kohézió területén a Svájci Hozzájárulás II. időszak keretében megvalósuló, legfeljebb 
1 102 000 000 svájci frank (azaz egymilliárd százkétmillió svájci frank) értékű együttműködésre; 
 
a következőkben állapodnak meg: 
 

1. cikk – Értelmező rendelkezések 
 
Ezen Keretmegállapodás alkalmazásában: 
 
„Hozzájárulás”: ezen Keretmegállapodás értelmében a Svájci Államszövetség által Magyarország 
részére nyújtott maximális vissza nem térítendő pénzügyi hozzájárulás; 
 
„Országspecifikus feltételek” (1. melléklet): a hozzájárulás tematikus és földrajzi felosztása, valamint 
a Svájci Államszövetség és Magyarország által elfogadott egyedi szabályok meghatározása, továbbá 
a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak és a támogatási intézkedések végrehajtásában 
részt vevő szervezetek felelősségi köreinek - és feladatainak megosztása; 
 

1. melléklet az 507/2022. (XII. 13.) Korm. rendelethez
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„Egyetértési megállapodás”: a 2022. június 30.  napján aláírt „Az Európai Unión belüli gazdasági és 
társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését és a migráció terén folytatott együttműködést célzó 
svájci hozzájárulásról szóló, az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti egyetértési 
megállapodás”, amelynek értelmében a Svájci Államszövetség összesen 1 302 000 000 svájci frank 
(azaz egymilliárd háromszázkétmillió svájci frank) összegű támogatást nyújt a kiválasztott  
EU tagállamoknak a kohézió és a migráció terén folytatott együttműködésre;  
 
„Nemzeti irányító hatóság”: a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak végrehajtása során 
Magyarország nevében eljáró nemzeti szintű szervezet; 
 
"Program": a magyar nemzeti prioritásokkal, szakpolitikákkal vagy stratégiákkal összhangban, a 
hozzájárulás támogatásával végrehajtott koherens programkomponensek összessége, amely 
egyetlen átfogó végrehajtási és költségvetési keretet alkot, átfogó célokkal. A programot politikai 
párbeszéd kísérheti; 
 
„Projekt”: a hozzájárulás támogatásával végrehajtott, oszthatatlan tevékenységek sorozata, amely 
meghatározott célkitűzések és eredmények elérésére irányul, valamint nem része programnak; 
 
„Szabályzat”: a kohézió területén megvalósuló Svájci Hozzájárulás II. időszak végrehajtásáról szóló,  
a Svájci Államszövetség által kiadott Szabályzat, amely tartalmazza a Svájci–Magyar Együttműködési 
Program II. időszak végrehajtásának általános szabályait és eljárásait; 
 
„Támogatási intézkedés”: olyan általános kifejezés, amely a Svájci–Magyar Együttműködési Program 
II. időszak keretében meghatározott projektet, programot vagy technikai támogatást jelent; 
 
„Támogatási megállapodás”: a Felek, valamint szükség esetén további szerződő felek közötti 
megállapodás, amely egy adott támogatási intézkedés végrehajtását szabályozza; 
 
„Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak”: ezen Keretmegállapodás végrehajtására 
irányuló kétoldalú együttműködési program; 
 
„Technikai támogatás”: a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak keretében a támogatási 
intézkedések előkészítéséhez, valamint a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak 
hatékony és eredményes végrehajtásához nyújtott hozzájárulás része. 
 

2. cikk – Jogi keret 
 
1. Ezen Keretmegállapodás a következő dokumentumokkal együtt alkotja a Svájci Hozzájárulás 
II. időszak végrehajtásának jogi keretét a kohézió területén: 

a) a Szabályzat és annak későbbi módosításai; 
b) a Keretmegállapodásból eredő támogatási megállapodások vagy a Felek közötti, egyéb 

megállapodások; és 
c) a Svájci Államszövetség által Magyarországgal folytatott konzultációt követően elfogadott 

működési eljárások vagy útmutatók. 
 
2. Ezen szabályozások rendelkezései közötti összeférhetetlenségek vagy ellentmondások esetén  
a fent említett rangsort kell alkalmazni. 
 

3. cikk – Célkitűzések és alapelvek 
 
1. A Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak átfogó célja, hogy hozzájáruljon az EU-n 
belüli és a magyarországi gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, építve és 
tovább erősítve a Svájci Államszövetség, valamint az EU és tagállamai közötti kétoldalú 
kapcsolatokat. 
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„Nemzeti irányító hatóság”: a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak végrehajtása során 
Magyarország nevében eljáró nemzeti szintű szervezet; 
 
"Program": a magyar nemzeti prioritásokkal, szakpolitikákkal vagy stratégiákkal összhangban, a 
hozzájárulás támogatásával végrehajtott koherens programkomponensek összessége, amely 
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„Projekt”: a hozzájárulás támogatásával végrehajtott, oszthatatlan tevékenységek sorozata, amely 
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II. időszak végrehajtásának jogi keretét a kohézió területén: 

a) a Szabályzat és annak későbbi módosításai; 
b) a Keretmegállapodásból eredő támogatási megállapodások vagy a Felek közötti, egyéb 
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működési eljárások vagy útmutatók. 
 
2. Ezen szabályozások rendelkezései közötti összeférhetetlenségek vagy ellentmondások esetén  
a fent említett rangsort kell alkalmazni. 
 

3. cikk – Célkitűzések és alapelvek 
 
1. A Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak átfogó célja, hogy hozzájáruljon az EU-n 
belüli és a magyarországi gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, építve és 
tovább erősítve a Svájci Államszövetség, valamint az EU és tagállamai közötti kétoldalú 
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2. A Felek olyan támogatási intézkedéseket választanak ki, amelyek hozzájárulnak az átfogó 
célkitűzés eléréséhez, és amelyek – a technikai támogatás kivételével – hozzájárulnak a Svájci 
Hozzájárulás II. időszak öt célkitűzése közül legalább egyhez, amelyek a következők: 

a) a gazdasági növekedés és a szociális partnerség erősítése, a (fiatalokat érintő) 
munkanélküliség csökkentése; 

b) a migrációkezelés, az integráció támogatása, a közbiztonság javítása; 
c) a környezet- és klímavédelem; 
d) a szociális biztonság szintjének emelése; 
e) a polgári szerepvállalás és átláthatóság. 

 
3. A támogatási intézkedéseket – a technikai támogatás kivételével, és a felek eltérő megállapodása 
hiányában – a Szabályzatban meghatározottak szerint az együttműködés legalább egy tematikus 
területéhez kell rendelni. A Felek tematikus fókuszt biztosítanak a hozzájárulás tekintetében. Ezért  
a Felek kölcsönösen megállapodnak a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak keretében 
támogatásban részesülő, korlátozott számú tematikus területről, az Országspecifikus feltételekben 
meghatározottak szerint. 
 
4. A Felek ösztönzik a partnerségeket és a szakmai tapasztalatcserét a magyarországi és svájci 
szereplők között. 
 
5. A támogatási intézkedéseknek tiszteletben kell tartaniuk a társadalmi befogadást és biztosítaniuk 
kell a környezeti fenntarthatóságot. 
 
6. A Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak keretében végrehajtott valamennyi 
intézkedést az Országspecifikus feltételekben és a Szabályzatban meghatározott célkitűzésekkel, 
alapelvekkel, stratégiai irányokkal, valamint földrajzi és tematikus fókuszokkal összhangban kell 
végrehajtani. 
 

4. cikk – Pénzügyi keret 
 
1. A Svájci Államszövetség vállalja, hogy legfeljebb 87 600 000 svájci frank (azaz nyolcvanhétmillió-
hatszázezer svájci frank) összegű hozzájárulást nyújt Magyarország részére az elfogadott tematikus 
területekre és földrajzi felosztásra hivatkozva, valamint az Országspecifikus feltételekben 
meghatározott indikatív felosztásnak megfelelően.  
 
2. Az 1. pontban meghatározott hozzájárulás nem tartalmazza a Svájci Államszövetségnek a „Svájci–
Magyar Együttműködési Program II. időszak” és a „Svájci Partnerségi Alap” menedzsment költségeire 
fordított kiadásait. Az utóbbi egy, a Svájci Államszövetség által kezelt alap, amelynek célja a svájci 
szakértelem elérhetővé tétele a kiválasztott EU tagállamok számára, a támogatási intézkedések 
minőségének és fenntarthatóságának biztosítása, a kétoldalú kapcsolatok erősítése, valamint  
a Svájci Államszövetség és Magyarország közötti partnerségek előmozdítása. 
 
3. A Szabályzat 6. fejezetében meghatározottak szerint a támogatási intézkedésekből származó 
kiadások elszámolhatósági időszakának záró dátuma 2029. december 3. napja. Az ezen időpontig fel 
nem használt források a továbbiakban nem állnak Magyarország rendelkezésére. 
 
4. A Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak keretében a svájci menedzsment költségekre 
elkülönített összegek és a Svájci Partnerségi Alap kivételével a hozzájárulást vissza nem térítendő 
támogatás vagy kedvezményes pénzügyi konstrukciók, például hitelkeretek, garanciaprogramok 
saját tőke, adósságrészesedés és kölcsönök formájában kell nyújtani. 
 
5. A hozzájárulásból származó finanszírozás nem haladhatja meg a támogatási intézkedés 
elszámolható kiadásainak 60%-át, kivéve: 
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a) a nemzeti, regionális, vagy helyi hatóságok által költségvetési előirányzat formájában 
kiegészítő finanszírozásban részesülő projektek vagy programok, amelyek esetében  
a hozzájárulásból származó finanszírozás nem haladhatja meg az összes elszámolható kiadás 
85%-át; 

b) a civil szervezetek által végrehajtott projektek vagy programok, amelyek 60%-ot meghaladó 
mértékben, vagy teljes mértékben finanszírozhatóak a hozzájárulásból; 

c) a technikai támogatás, amely 60%-ot meghaladó mértékben, vagy teljes mértékben 
finanszírozható a hozzájárulásból; 

d) a támogatási intézkedések hitelkeretek, garanciaprogramok, tőke- és adósságrészesedés, 
valamint a magánszektornak nyújtott hitelek formájában, amelyek 60%-ot meghaladó 
mértékben, vagy akár teljes mértékben finanszírozhatóak a hozzájárulásból. 

 
6. Magyarország biztosítja az állami támogatásokra és a közbeszerzésekre vonatkozó szabályok 
betartását. 
 

5. cikk – A támogatási intézkedések alapelvei 
 
1. A támogatási intézkedéseket a 2. cikkben meghatározott jogi kerettel összhangban kell 
végrehajtani. 
 
2. Magyarország felel a támogatási intézkedések meghatározásáért, amelyek 

a) megfelelőek és összhangban vannak a nemzeti prioritásokkal; 
b) hatékonyak az azonosított szükségletek kielégítésében; 
c) megvalósíthatóak és hatékonyan végrehajthatóak; 
d) várhatóan hatást fejtenek ki; 
e) fenntartható előnyök megteremtésére irányulnak. 
 

3. Magyarország kerüli a támogatási intézkedés bármely olyan részével való párhuzamosságot 
és/vagy átfedést, amely más strukturális és/vagy kohéziós alapból, például az európai alapokból,  
az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmusból vagy a Norvég Finanszírozási 
Mechanizmusból részesül támogatásban. 
 
4. Minden egyes támogatási intézkedést először Magyarország, majd a Svájci Államszövetség hagy 
jóvá. 
 
5. Minden egyes támogatási intézkedésre egy támogatási megállapodás vonatkozik. 
 
6. A Felek kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a támogatási intézkedések és a hozzájárulás nyomon 
követésének, értékelésének és ellenőrzésének. Mindkét Fél haladéktalanul megosztja a másik Fél 
által kért hasznos információkat. A Felek biztosítják a Svájci–Magyar Együttműködési Program  
II. időszak hatékony koordinációját és nyomon követését. 
 
7. A Svájci Államszövetségnek vagy a nevében eljáró bármely harmadik félnek joga van a támogatási 
intézkedések végrehajtásával kapcsolatos valamennyi tevékenységet és eljárást a Svájci 
Államszövetség által megfelelőnek ítélt módon áttekinteni, megvizsgálni, figyelemmel kísérni, 
ellenőrizni és értékelni. A Svájci Államszövetség ezen jogának gyakorlásához Magyarország minden 
kért vagy hasznos információt, segítséget és dokumentációt rendelkezésre bocsát. 
 
8. A Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak hatékony végrehajtásának biztosítása 
érdekében a 6. cikkben hivatkozott illetékes hatóságok éves üléseket tartanak. Ezen ülések célja  
a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak keretében elért eredmények áttekintése,  
a szükséges intézkedések meghozatala, valamint fórum biztosítása a kétoldalú érdeklődésre számot 
tartó kérdések megvitatására. 
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jóvá. 
 
5. Minden egyes támogatási intézkedésre egy támogatási megállapodás vonatkozik. 
 
6. A Felek kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a támogatási intézkedések és a hozzájárulás nyomon 
követésének, értékelésének és ellenőrzésének. Mindkét Fél haladéktalanul megosztja a másik Fél 
által kért hasznos információkat. A Felek biztosítják a Svájci–Magyar Együttműködési Program  
II. időszak hatékony koordinációját és nyomon követését. 
 
7. A Svájci Államszövetségnek vagy a nevében eljáró bármely harmadik félnek joga van a támogatási 
intézkedések végrehajtásával kapcsolatos valamennyi tevékenységet és eljárást a Svájci 
Államszövetség által megfelelőnek ítélt módon áttekinteni, megvizsgálni, figyelemmel kísérni, 
ellenőrizni és értékelni. A Svájci Államszövetség ezen jogának gyakorlásához Magyarország minden 
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8. A Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak hatékony végrehajtásának biztosítása 
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6. cikk – Illetékes hatóságok 
 
1. Magyarország felhatalmaz egy nemzeti szintű szervezetet, hogy a nevében nemzeti irányító 
hatóságként járjon el (lásd az Országspecifikus feltételek). A nemzeti irányító hatóság általános 
felelősséggel tartozik a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak célkitűzéseinek 
eléréséért, valamint ezen Keretmegállapodással összhangban történő végrehajtásáért. 
 
2. A Svájci Államszövetség felhatalmazza a Svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökségen (SDC) 
keresztül eljáró Szövetségi Külügyminisztériumot, valamint a Gazdasági Államtitkárságon (SECO) 
keresztül eljáró Szövetségi Gazdasági, Oktatási és Kutatási Minisztériumot, hogy a Svájci–Magyar 
Együttműködési Program II. időszak végrehajtása során a nevében eljárjon. A támogatási 
intézkedések elosztása az SDC vagy a SECO illetékességi területéhez illeszkedik. 
 

7. cikk – Felelősség 
 
A Svájci Államszövetség felelőssége a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak 
tekintetében a vonatkozó támogatási megállapodásokkal összhangban a megfelelő források 
rendelkezésre bocsátására korlátozódik. A Svájci Államszövetség nem vállal és nem is fog vállalni 
semmilyen felelősséget Magyarországgal, a támogatási intézkedésben részt vevő bármely állami 
vagy magánszervezetekkel, vagy harmadik féllel szemben. 
 

8. cikk – Közös érdekű ügyek 
 
A Felek közös érdekű ügyeknek tekintik a korrupció megelőzését és az ellene való küzdelmet, amely 
veszélyezteti a jó kormányzást és a fejlesztéshez szükséges források megfelelő felhasználását, 
továbbá az ár és minőség alapú közbeszerzési eljárásokban a tisztességes és nyílt versenyt. Ennek 
következtében a Felek abban állapodnak meg, hogy közös erőfeszítéssel lépnek fel a korrupció elleni 
küzdelemben, és különösen abban, hogy ezen Keretmegállapodás szerinti megbízás vagy szerződés 
elnyerése céljából, vagy annak teljesítése során bárkinek közvetlenül vagy közvetve tett bármilyen 
ajánlat, ajándék, kifizetés, díjazás vagy bármilyen előny jogellenes cselekménynek vagy korrupciós 
gyakorlatnak minősül. Bármilyen ilyen jellegű cselekmény elegendő okot jelent ezen 
Keretmegállapodás és a vonatkozó támogatási megállapodás felmondására, a közbeszerzés vagy a 
közbeszerzés eredményének érvénytelenítésére, vagy bármely más, az alkalmazandó jogban 
meghatározott arányos korrekciós intézkedés megtételére. A Felek haladéktalanul tájékoztatják 
egymást minden jogellenes cselekmény vagy korrupciós magatartás megalapozott gyanújáról. 
 

9. cikk – Módosítások 
 

1. Ezen Keretmegállapodás bármely módosítása írásban, a Felek kölcsönös megegyezésével történik. 
 
2. Az 1. pontban meghatározottak ellenére az Országspecifikus feltételek a 6. cikkben meghatározott 
illetékes hatóságok közös megegyezésével, levélváltás formájában módosíthatóak. 
 

10. cikk – Záró rendelkezések 
 
1. Az Országspecifikus feltételek (1. melléklet) ezen Keretmegállapodás elválaszthatatlan részét 
képezi. 
 
2. Ezen Keretmegállapodás a Felek jóváhagyási eljárásának lezárását megerősítő értesítés 
kézbesítését követő 30. napon lép hatályba és mindaddig érvényes, amíg mindkét fél teljesíti 
valamennyi kötelezettségét.  
 
3. Ezen Keretmegállapodást és annak mellékletét a Felek közötti diplomáciai jegyzékváltás során 
megküldött azon utolsó értesítés kézhezvételének napjától kezdődően ideiglenesen alkalmazzák  
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a Felek, amelyben megerősítik, hogy a Keretmegállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi 
eljárásaiknak eleget tettek.  
 
4. Ezen Keretmegállapodás alkalmazásából eredő bármely vitát diplomáciai úton kell rendezni. 
 
5. Ezen Keretmegállapodást a Felek bármelyike előzetes írásbeli értesítési kötelezettség mellett 
bármikor megszüntetheti hat hónapos határidővel. Az ilyen döntés meghozatala előtt a Felek 
konzultációt folytatnak a megszüntetés okairól. 
 
6. Ezen Keretmegállapodás megszűnése esetén annak rendelkezéseit továbbra is alkalmazni kell  
a Keretmegállapodás megszűnését megelőzően megkötött támogatási megállapodásokra. A Felek 
közös megegyezéssel döntenek a Keretmegállapodás megszüntetésének további 
következményeiről. 
 
 
Kelt Budapesten, 2022. november 8. napján, két eredeti példányban angol nyelven. 
 
 

………………………………………………… ……………………………………………… 
A Svájci Szövetségi Tanács részéről Magyarország Kormánya részéről 
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Keretmegállapodás 1. melléklete 

ORSZÁGSPECIFIKUS FELTÉTELEK  
A SVÁJCI SZÖVETSÉGI TANÁCS és MAGYARORSZÁG KORMÁNYA között létrejött,  

AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLASZTOTT TAGÁLLAMAI SZÁMÁRA AZ EURÓPAI UNIÓN BELÜLI 
GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI EGYENLŐTLENSÉGEK CSÖKKENTÉSÉT CÉLZÓ SVÁJCI 

HOZZÁJÁRULÁS II. IDŐSZAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ KERETMEGÁLLAPODÁSHOZ 
 

 
1. Általános rendelkezések 
 
1.1. Ezen Országspecifikus feltételek elválaszthatatlan részét képezik a Svájci Szövetségi Tanács  
(a továbbiakban: Svájci Államszövetség) és Magyarország Kormánya (a továbbiakban: 
Magyarország) között létrejött, az Európai Unió kiválasztott tagállamai számára az Európai Unión 
belüli gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését célzó Svájci Hozzájárulás II. időszak 
végrehajtásáról szóló Keretemegállapodásnak (a továbbiakban: „Keretmegállapodás”). 
 
1.2. Ezen Országspecifikus feltételek alkalmazásában a Keretmegállapodásban meghatározott 
értelmező rendelkezések az irányadóak. 
 
1.3. Ezen Országspecifikus feltételek meghatározzák a hozzájárulás tematikus és földrajzi felosztását, 
a Svájci Államszövetség és Magyarország által elfogadott egyedi szabályokat, továbbá a Svájci–
Magyar Együttműködési Program II. időszakában, valamint a támogatási intézkedések 
végrehajtásában részt vevő szervezetek felelősségi és feladatmeghatározását. 
 
1.4. Az Országspecifikus feltételekben nem szereplő speciális szabályok és eljárások tekintetében  
a Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
2. A Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak szerepei és felelősségei 
 
2.1. Nemzeti irányító hatóság 
 
Magyarország felhatalmazta a Miniszterelnökséget, hogy a Svájci–Magyar Együttműködési Program 
II. időszak nemzeti irányító hatóságaként (NIH) a nevében eljárjon. 
 
A NIH szerepét és felelősségi körét a Szabályzat rögzíti. 
 
Az „Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások”, a „Víz- és szennyvízkezelés”, valamint  
a „Migrációkezelés támogatása és az integrációs intézkedések előmozdítása” tematikus területek 
esetében a NIH látja el a program operátor (PO) szerepét. 
 
A PO és a NIH feladat- és felelősségi körének szétválasztását az irányítási és ellenőrzési rendszerleírás 
rögzíti, amely az audit hatóság ellenőrzési véleményével együtt kerül továbbításra a Svájci 
Államszövetség részére. 
 
2.2. Közreműködő szervezet 
 
A Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak közreműködő szervezete (KSZ) a Széchenyi 
Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 
 
A KSZ a NIH felelőssége alatt jár el, és a NIH nevében látja el a feladatokat. A végrehajtás során a KSZ 
szorosan együttműködik a PO-kal a végrehajtó szervezetek tekintetében. A KSZ feladata a teljes 
intézményrendszer adminisztratív támogatása, különösen azon intézmények számára, amelyek  
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a végrehajtó szervezetekkel kapcsolatos támogató funkciót látják el. A KSZ különösen a következő 
feladatokat veszi át a NIH-től: 

- a hatékony és eredményes kiválasztási folyamathoz való hozzájárulás az adminisztratív 
feladatok ellátásával (például pályázati felhívások közzététele; pályázatok befogadása;  
a befogadási kritériumok és formai követelmények ellenőrzése; a független szakértők 
szerződtetése a NIH vagy a PO igényei alapján, stb.),  

- a végrehajtási megállapodások és azok módosításainak elkészítése; 
- a helyszíni ellenőrzések lefolytatása; 
- a benyújtott számlák és az alátámasztó dokumentumok ellenőrzése, a visszatérítési 

kérelmekhez kapcsolódó, a kedvezményezettek által benyújtott kifizetési kérelmek pénzügyi 
megfelelőségének ellenőrzése; 

- a technikai támogatás biztosítása a nyilvánossági és kommunikációs követelmények 
teljesítéséhez; 

- a végrehajtó szervezetek közbeszerzési dokumentációinak a vonatkozó nemzeti és uniós 
jogszabályokkal összhangban történő ellenőrzése; 

- a szabálytalansági gyanúk kivizsgálása és az ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatok 
ellátása; 

- a közbeszerzési eljárások lefolytatása és a szolgáltatási szerződések megkötése a NIH és  
a PO menedzsment tevékenysége vonatkozásában; 

- átfogó tájékoztatás nyújtása a projektek és programok előrehaladásáról; 
- az informatikai rendszer biztosítása és működtetése; 
- a NIH kérése alapján tájékoztatás nyújtása a támogatási intézkedések előrehaladásáról; 
- a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak keretében végrehajtandó támogatási 

intézkedésekkel kapcsolatos valamennyi vonatkozó dokumentum megőrzésének biztosítása 
a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak befejezését követő 10 évig. 

 
2.3. Igazoló hatóság 
 
Az igazoló hatóság a Magyar Államkincstár. 
 
Az igazoló hatóság szerepét és felelősségi körét a Szabályzat rögzíti. 
 
2.4. Audit hatóság 
 
Az audit hatóság az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF). 
 
Az audit hatóság szerepét és felelősségi körét a Szabályzat rögzíti. 
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3. Az együttműködés keretei 
 
3.1. Tematikus felosztás 
 

Különös célkitűzés és tematikus terület 
Indikatív svájci 

hozzájárulás 
[millió CHF] 

Indikatív nemzeti 
társfinanszírozás 

[millió CHF] 

 1. A gazdasági növekedés és a szociális partnerség erősítése, a (fiatalokat érintő) 
munkanélküliség csökkentése 

(i)  Szakképzés 8,956 1,580 
(ii) Kutatás és innováció 10,254 1,809 
(iii) Mikrovállalkozások és kkv-k 
finanszírozása 

12,000 2,118 

 2. Migrációkezelés, az integráció támogatása, a közbiztonság javítása 
(iv) Migrációkezelés támogatása és az 
integrációs intézkedések előmozdítása 

1,987 0,351 

(v) A közbiztonság és a biztonság javítása    

 3. Környezet- és klímavédelem 

(vi) Energiahatékonyság és megújuló 
energiaforrások 

11,945 2,108 

(vii) Tömegközlekedés 0 0 

(viii) Víz- és szennyvízkezelés 15,931 2,811 
(ix) Hulladékgazdálkodás 0 0 
(x) Természetvédelem és biodiverzitás 0 0 

 4. A szociális biztonság szintjének emelése 

(xi) Egészségügy és szociális védelem 14,926 2,634 
(xii) Kisebbségek és társadalmilag 
hátrányos helyzetű csoportok 

9,952 1,756 

 5. Polgári szerepvállalás és az átláthatóság 

(xiii) Polgári szerepvállalás és az átláthatóság 0 0 

 6. Technikai támogatás 

(xiv) Technikai segítségnyújtási alap 1,300 1,300 
(xv) Támogatáselőkészítési alap 0,349 0,062 

Teljes felosztás 87,600  16,529 

 
A Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak valamennyi támogatási intézkedésének fel 
nem használt egyenlege átcsoportosítható bármely más jóváhagyott támogatási intézkedésre a 
Keretmegállapodás 6. cikkében meghatározott illetékes hatóságok közötti közös megegyezéssel 
(például az ülések jegyzőkönyvében vagy levelezésben megerősítve), ha az elszámolhatósági 
időszak végéig történő megvalósíthatóság biztosított. A támogatási intézkedés ebből következő 
módosítására a Szabályzat 4.12. cikke az irányadó. 
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3.2. Földrajzi felosztás 
 
A következő hátrányos helyzetű régiók részesülnek a hozzájárulás legalább 50%-ában: 
- Észak-Alföld; 
- Észak-Magyarország; 
- Dél-Dunántúl. 
 
3.3. Előre meghatározott keretek tematikus területenként 
 

(i) Szakképzés 
 
Közvetlenül kiválasztott vagy előre meghatározott támogatási intézkedések 
 

A támogatási intézkedés 
neve 

Szakképzési program Magyarországon 

A támogatási intézkedés 
típusa 

Program 

Célkitűzések Hozzájárul a magyar Szakképzés 4.0 Stratégia célkitűzéseihez, 
különösen a szakmai oktatás és a szakmai oktatásban történő 
vizsgáztatás szemléletének megújításához; a duális szakképzés 
megerősítéséhez a kkv-k bevonásán keresztül; a pályaorientáció és  
-tanácsadás fejlesztéséhez, a szakképzés minőségének, valamint  
a szakképzés munkaerő-piaci jelentőségének fokozása érdekében. 

Stratégiai fókusz A programnak hozzá kell járulnia a szakmai oktatásban és az ahhoz 
kapcsolódó vizsgáztatásban alkalmazott módszerek fejlesztéséhez. 
Célja továbbá, hogy növelje a kkv-k bevonását a magyarországi duális 
szakképzésbe, valamint javítsa a pályaorientációt és a tanácsadást.  
A célcsoportok közé tartoznak a szakmai oktatásban tanulók, oktatók 
és kkv-k. 
 
A program hozzájárul a magyar Szakképzés 4.0 Stratégia 
célkitűzéseihez. A vonatkozó svájci tapasztalatokat a duális 
szakképzésben, a pályaorientációban, továbbá a projekt alapú 
oktatási és vizsgáztatási módszerekben, kerülnek felhasználásra. 
 
Az allokáció legalább 60%-a az észak-alföldi, észak-magyarországi és 
dél-dunántúli régiókra irányul. 

Svájci indikatív 
kötelezettségvállalás 

9 millió CHF (Jelen összeg tartalmazza a támogatáselőkészítési 
alapból származó becsléseken alapuló hozzájárulás összegét.) 

Projektgazda vagy 
program operátor 

Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. (IKK Zrt.) 

Svájci partner(ek) Svájci állami szakképző iskolák, vállalatok (kkv-k), szakmai 
szövetségek, szakértői szervezetek és svájci hatóságok 

A támogatási 
intézkedéssel 
kapcsolatos egyéb 
sajátosságok 

– 
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3.2. Földrajzi felosztás 
 
A következő hátrányos helyzetű régiók részesülnek a hozzájárulás legalább 50%-ában: 
- Észak-Alföld; 
- Észak-Magyarország; 
- Dél-Dunántúl. 
 
3.3. Előre meghatározott keretek tematikus területenként 
 

(i) Szakképzés 
 
Közvetlenül kiválasztott vagy előre meghatározott támogatási intézkedések 
 

A támogatási intézkedés 
neve 

Szakképzési program Magyarországon 

A támogatási intézkedés 
típusa 

Program 

Célkitűzések Hozzájárul a magyar Szakképzés 4.0 Stratégia célkitűzéseihez, 
különösen a szakmai oktatás és a szakmai oktatásban történő 
vizsgáztatás szemléletének megújításához; a duális szakképzés 
megerősítéséhez a kkv-k bevonásán keresztül; a pályaorientáció és  
-tanácsadás fejlesztéséhez, a szakképzés minőségének, valamint  
a szakképzés munkaerő-piaci jelentőségének fokozása érdekében. 

Stratégiai fókusz A programnak hozzá kell járulnia a szakmai oktatásban és az ahhoz 
kapcsolódó vizsgáztatásban alkalmazott módszerek fejlesztéséhez. 
Célja továbbá, hogy növelje a kkv-k bevonását a magyarországi duális 
szakképzésbe, valamint javítsa a pályaorientációt és a tanácsadást.  
A célcsoportok közé tartoznak a szakmai oktatásban tanulók, oktatók 
és kkv-k. 
 
A program hozzájárul a magyar Szakképzés 4.0 Stratégia 
célkitűzéseihez. A vonatkozó svájci tapasztalatokat a duális 
szakképzésben, a pályaorientációban, továbbá a projekt alapú 
oktatási és vizsgáztatási módszerekben, kerülnek felhasználásra. 
 
Az allokáció legalább 60%-a az észak-alföldi, észak-magyarországi és 
dél-dunántúli régiókra irányul. 

Svájci indikatív 
kötelezettségvállalás 

9 millió CHF (Jelen összeg tartalmazza a támogatáselőkészítési 
alapból származó becsléseken alapuló hozzájárulás összegét.) 

Projektgazda vagy 
program operátor 

Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. (IKK Zrt.) 

Svájci partner(ek) Svájci állami szakképző iskolák, vállalatok (kkv-k), szakmai 
szövetségek, szakértői szervezetek és svájci hatóságok 

A támogatási 
intézkedéssel 
kapcsolatos egyéb 
sajátosságok 

– 

 
  

(ii) Kutatás és innováció 
 
Közvetlenül kiválasztott vagy nevesített támogatási intézkedések 
 

A támogatási intézkedés 
neve 

Kutatás program Magyarországon 

A támogatási intézkedés 
típusa 

Program 

Célkitűzések A program hozzájárul Magyarország gazdasági növekedéséhez és 
versenyképességéhez a magyar kutatóintézetek, egyetemek és 
vállalkozások kutatási kiválóságának és innovációs kapacitásának 
megerősítésével, valamint a nemzetközi partnerekkel való kutatási és 
innovációs együttműködés elősegítésével. Valamennyi program-
komponens erősíti a magyar kutatási és innovációs közösségek 
kapcsolatait az Európai Kutatási Térség vezető kutatás-fejlesztési és 
innovációs szereplőivel és hálózataival, valamint javítja az Európai 
Kutatási Térség szakpolitikai célkitűzéseivel való összhangot. 

Stratégiai fókusz A program 4 komponensen keresztül valósul meg: 
 
1. komponens: Az ELI-ALPS nemzetközi hálózatokba történő 
integrálásának elősegítése, népszerűsítése és a kutatók vonzása 
annak érdekében, hogy a kutatásaikat ebben a kutatóintézetben 
végezzék. 
 
2. komponens: A magyar kkv-k innovációs kapacitásának és 
nemzetközi versenyképességének javítása az EUROSTARS (Innovatív 
kkv-k partnerség) programban való részvételük elősegítésével. 
 
3. komponens: A jelentősebb nemzetközi kutatási infrastruktúra 
hálózatokban való magyar részvétel növelése a magyar tudományos 
kutatás fellendítése érdekében a magas színvonalú szolgáltatásokhoz 
és adatokhoz való hozzáférés biztosításával, továbbá ezáltal a magyar 
kutatók nemzetközi hálózatokban való beágyazottságának erősítése, 
multidiszciplináris tudományos együttműködésük támogatása. 
Különösen azokra a közös érdekeltségű kutatási infrastruktúrákra kell 
összpontosítani, amelyeknek Magyarország és a Svájci Állam-
szövetség is tagja.  
 
4. komponens: A hosszútávú, fenntartható kutatási partnerségek 
kiépítése magyar és svájci, valamint más európai partnerek között, 
különösen a Horizont Európa EU keretprogramjában való közös 
részvétel ösztönzése érdekében. 
 
A svájci–magyar kutatás-fejlesztési és innovációs együttműködést 
valamennyi programkomponens elősegíti. 
 
Földrajzi fókusz alkalmazása nem tervezett, azonban kiemelt figyelem 
fordítandó a program népszerűsítésére, valamint az észak-
magyarországi és az észak-alföldi régió kutatás-fejlesztési és 
innovációs szervezeteinek és innovatív vállalkozásainak 
részvételének ösztönzésére. 

Svájci indikatív 
kötelezettségvállalás 

9,6 millió CHF (Jelen összeg tartalmazza a támogatáselőkészítési 
alapból származó becsléseken alapuló hozzájárulás összegét.) 
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Projektgazda vagy 
program operátor 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 

Svájci partner(ek) Svájci kutatási és innovációs intézmények és ügynökségek, kutatási 
infrastruktúrák 
 
A 2. programkomponens esetében: az Innosuisse technikai 
háttérintézményként fog működni (svájci partner). 

A támogatási 
intézkedéssel 
kapcsolatos egyéb 
sajátosságok 

A 4. programkomponens esetében a Svájci Nemzeti Tudományos 
Alapítvány programkomponens operátorként fog eljárni, továbbá  
a Szabályzatban meghatározottaktól eltérő különös rendelkezéseket 
kell alkalmazni például a pénzügyi tranzakciókra, az ellenőrzésre és  
a jelentéstételre vonatkozóan, amelyek részleteit a támogatási 
megállapodás határozza meg. 

 
 

A támogatási intézkedés 
neve 

Partnerség az Andrássy Egyetem Budapest (AEB) és a svájci 
egyetemek között 

A támogatási intézkedés 
típusa  

Projekt 

Célkitűzések Az Andrássy Egyetem Budapest (AEB) nemzetközi kutatóközpontként 
betöltött szerepének erősítése és a Svájccal folytatott tudományos 
csereprogramok előmozdítása. 

Stratégiai fókusz A projekt célja a kétoldalú partnerségi szempontok előmozdítása, 
mint például a svájci egyetemekkel, kutatóintézetekkel és 
elemzőközpontokkal folytatott csereprogramok, valamint olyan 
sajátos svájci kutatási tapasztalatok bevonása, mint a föderalizmus,  
a közvetlen demokrácia, Európa biztonsági kihívásai vagy  
a decentralizáció. A projekt széles körben kapcsolódik a Svájci 
Hozzájárulás témáihoz, például a gazdasági fejlődéshez. 

Svájci indikatív 
kötelezettségvállalás 

0,7 millió CHF (Jelen összeg tartalmazza a támogatás előkészítési 
alapból származó becsléseken alapuló hozzájárulás összegét.) 

Projektgazda vagy 
program operátor Andrássy Egyetem Budapest 

Svájci partner(ek) Svájci egyetemek és / vagy svájci kutatóintézetek / 
elemzőközpontok 

A támogatási 
intézkedéssel 
kapcsolatos egyéb 
sajátosságok 

– 
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Projektgazda vagy 
program operátor 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 

Svájci partner(ek) Svájci kutatási és innovációs intézmények és ügynökségek, kutatási 
infrastruktúrák 
 
A 2. programkomponens esetében: az Innosuisse technikai 
háttérintézményként fog működni (svájci partner). 

A támogatási 
intézkedéssel 
kapcsolatos egyéb 
sajátosságok 

A 4. programkomponens esetében a Svájci Nemzeti Tudományos 
Alapítvány programkomponens operátorként fog eljárni, továbbá  
a Szabályzatban meghatározottaktól eltérő különös rendelkezéseket 
kell alkalmazni például a pénzügyi tranzakciókra, az ellenőrzésre és  
a jelentéstételre vonatkozóan, amelyek részleteit a támogatási 
megállapodás határozza meg. 

 
 

A támogatási intézkedés 
neve 

Partnerség az Andrássy Egyetem Budapest (AEB) és a svájci 
egyetemek között 

A támogatási intézkedés 
típusa  

Projekt 

Célkitűzések Az Andrássy Egyetem Budapest (AEB) nemzetközi kutatóközpontként 
betöltött szerepének erősítése és a Svájccal folytatott tudományos 
csereprogramok előmozdítása. 

Stratégiai fókusz A projekt célja a kétoldalú partnerségi szempontok előmozdítása, 
mint például a svájci egyetemekkel, kutatóintézetekkel és 
elemzőközpontokkal folytatott csereprogramok, valamint olyan 
sajátos svájci kutatási tapasztalatok bevonása, mint a föderalizmus,  
a közvetlen demokrácia, Európa biztonsági kihívásai vagy  
a decentralizáció. A projekt széles körben kapcsolódik a Svájci 
Hozzájárulás témáihoz, például a gazdasági fejlődéshez. 

Svájci indikatív 
kötelezettségvállalás 

0,7 millió CHF (Jelen összeg tartalmazza a támogatás előkészítési 
alapból származó becsléseken alapuló hozzájárulás összegét.) 

Projektgazda vagy 
program operátor Andrássy Egyetem Budapest 

Svájci partner(ek) Svájci egyetemek és / vagy svájci kutatóintézetek / 
elemzőközpontok 

A támogatási 
intézkedéssel 
kapcsolatos egyéb 
sajátosságok 

– 

 
  

(iii) Mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozása 
 
Közvetlenül kiválasztott vagy nevesített támogatási intézkedések 
 

A támogatási intézkedés 
neve 

A kkv-k megerősítése a finanszírozáshoz való jobb hozzáférés révén 

A támogatási intézkedés 
típusa 

Projekt 

Célkitűzések Kkv-k fejlesztése a kreatív iparágban a finanszírozáshoz való 
hozzáférés biztosításával. Lehetővé teszi a kkv-k számára, hogy 
növekedjenek és munkahelyeket teremtsenek. 

Stratégiai fókusz Olyan finanszírozási konstrukciót kell meghatározni és kidolgozni, 
amely várhatóan hatékonyan járul hozzá A magyar mikro-, kis- és 
középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019–2030 című 
dokumentumban meghatározott kkv-finanszírozási célok eléréséhez. 
A konstrukció elősegíti a kreatív iparágakban működő kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) technológiaváltásra irányuló beruházásait, 
üzleti folyamataik és értékesítési tevékenységük fejlesztését.  
A célcsoport a viszonylag magas szellemi és immateriális tőkével 
rendelkező kkv-k. 
 
A cél a magyar kreatív iparágak által előállított hozzáadott érték 
növelése, hazai tevékenységeik nemzetközi értékláncokba történő 
beágyazódása, valamint az exporttevékenységük bővítése. 
 
Összhangban a tervezett Kreatívipari Stratégia 2020–2030 című 
dokumentummal. 
 
Országos szintű támogathatóság.  

Svájci indikatív 
költségvetés 

12 millió CHF (Jelen összeg tartalmazza a támogatás előkészítési 
alapból származó becsléseken alapuló hozzájárulás összegét.) 

Projektgazda vagy 
program operátor 

Az alapkezelőt a NIH pályázati felhívás útján választja ki. A pályázati 
felhívás dokumentumait előzetesen meg kell osztani a Svájci 
Államszövetséggel. 

Svájci partner(ek) – 

A támogatási 
intézkedéssel 
kapcsolatos egyéb 
sajátosságok 

A projekt működőképességével és stratégiai fókuszával kapcsolatos 
végső döntést a következő hónapokban kell meghozni. 

 
(iv) Migrációkezelés támogatása és az integrációs intézkedések előmozdítása 
 
Közvetlenül kiválasztott vagy nevesített támogatási intézkedések 
 

A támogatási intézkedés 
neve 

Emberkereskedelem elleni küzdelem 

A támogatási intézkedés 
típusa 

Program 

Célkitűzések Az emberkereskedelem elleni küzdelem hatékonyságának növelése. 
Stratégiai fókusz A program az egész társadalomra és különös tekintettel  

a veszélyeztetett csoportokra vonatkozó megelőzési intézkedéseket 
dolgoz ki, javítja az emberkereskedelem elleni küzdelemben részt 
vevő szervek közötti együttműködést, valamint Magyarország és  
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a Svájci Államszövetség közötti együttműködést; továbbá fejleszti  
az áldozatok reintegrációját elősegítő szolgáltatásokat. 
 
A program az emberkereskedelem elleni küzdelemben részt vevő 
magyarországi kormányzati és nem kormányzati szervek 
partnerségére épít. 
 
A földrajzi fókusz országos szintű. 

Svájci indikatív 
kötelezettségvállalás 

2 millió CHF (Jelen összeg tartalmazza a támogatás előkészítési 
alapból származó becsléseken alapuló hozzájárulás összegét.) 

Projektgazda vagy 
program operátor 

Nemzeti irányító hatóság 

Svájci partner(ek) Illetékes szövetségi vagy kantoni hatóságok, nem kormányzati 
szervezetek és egyéb releváns svájci szervezetek 

A támogatási 
intézkedéssel 
kapcsolatos egyéb 
sajátosságok 

Program partner: Belügyminisztérium 

 
(vi) Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások 
 
Közvetlenül kiválasztott vagy nevesített támogatási intézkedések 
 

A támogatási intézkedés 
neve 

Geotermikus energiaforrások távfűtéshez 

A támogatási intézkedés 
típusa 

Program 

Célkitűzések A program általános célkitűzése az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentése a távfűtési rendszerekben és a megújuló 
energiaforrások előmozdítása. 

Stratégiai fókusz A program célja a geotermikus energiaforrások felhasználásának 
növelése a meglévő kutak korszerűsítése, vagy geotermikus kutak 
távfűtési rendszerekhez való csatlakozása és/vagy új fogyasztók 
geotermikus alapú távhőrendszerekhez való csatlakozása révén.  
A polgárok hozzáférhetnek majd megbízható és környezetbarát fűtési 
erőforráshoz. A geotermikus energiaforrások összekapcsolása  
a meglévő távfűtési hálózatokkal hozzájárul Magyarország Zöld 
Távhő Program célkitűzéseinek eléréséhez. 
 
A támogatási intézkedés összhangban van a magyar Nemzeti 
Energia- és Klímaterv és a magyar Nemzeti Energiastratégiával. 
 
Földrajzi fókusz: A program legalább 75%-át a gazdaságilag 
hátrányos helyzetű régiókban kell végrehajtani. 

Svájci indikatív 
kötelezettségvállalás 

12 millió CHF (Jelen összeg tartalmazza a támogatás előkészítési 
alapból származó becsléseken alapuló hozzájárulás összegét.) 

Projektgazda vagy 
program operátor 

Nemzeti irányító hatóság 

Svájci partner(ek) – 
A támogatási 
intézkedéssel 
kapcsolatos egyéb 
sajátosságok 

Program partner: Technológiai és Ipari Minisztérium. 
 
A geotermikus és távfűtési szakmai szövetségeket, valamint  
a környezetvédelmi civil szervezeteket bevonják a program-
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a Svájci Államszövetség közötti együttműködést; továbbá fejleszti  
az áldozatok reintegrációját elősegítő szolgáltatásokat. 
 
A program az emberkereskedelem elleni küzdelemben részt vevő 
magyarországi kormányzati és nem kormányzati szervek 
partnerségére épít. 
 
A földrajzi fókusz országos szintű. 

Svájci indikatív 
kötelezettségvállalás 

2 millió CHF (Jelen összeg tartalmazza a támogatás előkészítési 
alapból származó becsléseken alapuló hozzájárulás összegét.) 

Projektgazda vagy 
program operátor 

Nemzeti irányító hatóság 

Svájci partner(ek) Illetékes szövetségi vagy kantoni hatóságok, nem kormányzati 
szervezetek és egyéb releváns svájci szervezetek 

A támogatási 
intézkedéssel 
kapcsolatos egyéb 
sajátosságok 

Program partner: Belügyminisztérium 

 
(vi) Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások 
 
Közvetlenül kiválasztott vagy nevesített támogatási intézkedések 
 

A támogatási intézkedés 
neve 

Geotermikus energiaforrások távfűtéshez 

A támogatási intézkedés 
típusa 

Program 

Célkitűzések A program általános célkitűzése az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentése a távfűtési rendszerekben és a megújuló 
energiaforrások előmozdítása. 

Stratégiai fókusz A program célja a geotermikus energiaforrások felhasználásának 
növelése a meglévő kutak korszerűsítése, vagy geotermikus kutak 
távfűtési rendszerekhez való csatlakozása és/vagy új fogyasztók 
geotermikus alapú távhőrendszerekhez való csatlakozása révén.  
A polgárok hozzáférhetnek majd megbízható és környezetbarát fűtési 
erőforráshoz. A geotermikus energiaforrások összekapcsolása  
a meglévő távfűtési hálózatokkal hozzájárul Magyarország Zöld 
Távhő Program célkitűzéseinek eléréséhez. 
 
A támogatási intézkedés összhangban van a magyar Nemzeti 
Energia- és Klímaterv és a magyar Nemzeti Energiastratégiával. 
 
Földrajzi fókusz: A program legalább 75%-át a gazdaságilag 
hátrányos helyzetű régiókban kell végrehajtani. 

Svájci indikatív 
kötelezettségvállalás 

12 millió CHF (Jelen összeg tartalmazza a támogatás előkészítési 
alapból származó becsléseken alapuló hozzájárulás összegét.) 

Projektgazda vagy 
program operátor 

Nemzeti irányító hatóság 

Svájci partner(ek) – 
A támogatási 
intézkedéssel 
kapcsolatos egyéb 
sajátosságok 

Program partner: Technológiai és Ipari Minisztérium. 
 
A geotermikus és távfűtési szakmai szövetségeket, valamint  
a környezetvédelmi civil szervezeteket bevonják a program-

komponensek kidolgozásába és végrehajtásába, hogy az 
önkormányzatok és a polgárok aktívan részt vegyenek  
az egyeztetésben. 
 
A civil szerepvállalást átfogó megközelítéssel kell integrálni  
a programba, összpontosítva az egyes megvalósítási helyszínekre.  
A civil szerepvállalási tevékenységek célja a részvételen alapuló 
struktúrák és folyamatok megerősítése a gazdasági és társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentése érdekében. 

 
(viii) Víz- és szennyvízkezelés 
 
Közvetlenül kiválasztott vagy nevesített támogatási intézkedések 
 

A támogatási intézkedés 
neve 

Vízminőség javítása Magyarországon 

A támogatási intézkedés 
típusa 

Program 

Célkitűzések A magyarországi vízminőség javítása a települési ivóvízellátó 
hálózatok megerősítésével és a települési szennyvíztisztító telepek 
átfogó fejlesztésével, ideértve a mikroszennyező anyagok célzott 
eltávolítását. 
 
Országos párbeszéd ösztönzése arról, hogy megvalósítsák-e  
a mikroszennyező anyagok eltávolítását a szennyvízkezelés során,  
és ha igen, milyen stratégia mentén. 

Stratégiai fókusz Az ivóvíz minőségének javítása, az energiahatékonyság és  
a víztakarékosság növelése a hálózatban: a támogatási intézkedés az 
ivóvíz minőségét javítja meghatározott veszélyes anyagok 
eltávolításával és hálózati vezetékek cseréjével. A hálózat-
rekonstrukciók növelik az energiahatékonyságot és az ivóvíz 
megtakarítást, míg a hálózat korszerűsítése javítja az ivóvíz 
minőségét. 
 
Egy szennyvíztisztító telep átfogó korszerűsítése, beleértve  
a 4. tisztítási fokozat kiépítését, amely így zászlóshajóként és 
szemléltető telepként szolgál. Ez alapját képezi a 4. fokozatú 
szennyvíztisztítás megvalósítására vonatkozó Fehér Könyv 
kidolgozásának, valamint egy költség-haszon elemzésnek, amely 
lehetővé teszi a szennyvíztisztító telepeken a 4. tisztítási fokozat 
megvalósításának összehasonlíthatóságát. A Fehér Könyvet úgy kell 
összeállítani, hogy Magyarország mintaországként szolgálhasson  
a régió számára. 
 
A szennyvíztisztító telepen az átfogó korszerűsítés, ideértve  
a mikroszennyezők eltávolítását célzó 4. tisztítási fokozatot,  
a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv tervezett 
módosításainak megfelelően javítja a tisztított szennyvíz minőségét. 
 
Az ivóvíz komponens 80%-a és a szennyvíz komponens 33,33%-a  
a gazdaságilag hátrányos helyzetű térségekben valósul meg.  
A szennyvíz komponens esetében a szennyvíz minőségére és  
a szennyvíztisztító telepekre vonatkozó kiválasztási kritériumoknak 
nagyobb a súlya a földrajzi szempontokhoz képest. 
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Svájci indikatív 
kötelezettségvállalás 

16 millió CHF (Jelen összeg tartalmazza a támogatás előkészítési 
alapból származó becsléseken alapuló hozzájárulás összegét.) 

Projektgazda vagy 
program operátor 

Nemzeti irányító hatóság  

Svájci partner(ek) Lehetséges svájci partnerek: 
 
Svájci Szövetségi Víztudományi és Technológiai Intézet 
 
Svájci települési szennyvízközmű, amely 4. tisztítási fokozatú 
szennyvíztisztító telepet üzemeltet 
 

Svájci Szennyvízkezelési Szakértők Szövetsége 

 
Svájci mérnöki cég, amely tapasztalattal rendelkezik a szennyvíz-
tisztító telepek 4. tisztítási fokozatának tervezésében. 

A támogatási 
intézkedéssel 
kapcsolatos egyéb 
sajátosságok 

Program partnerek: Technológiai és Ipari Minisztérium (víz rész), 
Belügyminisztérium (szennyvíz rész) 
 
A szennyvízre vonatkozó rész kialakítása során kezdettől fogva be kell 
vonni az érintett szervezeteket, így a Magyar Víziközmű Szövetséget 
(MaVíz). 
 
Az érdekelt felekkel folytatandó konzultáció hozzájárul a civil 
szerepvállalás módjainak programban való meghatározásához. Meg 
kell erősíteni a civil társadalom részvételi lehetőségét a vízvédelmi 
döntéshozatali folyamatokban. 
 
A civil szerepvállalást átfogó megközelítéssel szükséges integrálni  
a programba, az egyes megvalósítási helyszínekre összpontosítva és 
azokat összekapcsolva. A civil szerepvállalási tevékenységek célja  
a részvételen alapuló struktúrák és folyamatok megerősítése  
a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében. 
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Svájci indikatív 
kötelezettségvállalás 

16 millió CHF (Jelen összeg tartalmazza a támogatás előkészítési 
alapból származó becsléseken alapuló hozzájárulás összegét.) 

Projektgazda vagy 
program operátor 

Nemzeti irányító hatóság  

Svájci partner(ek) Lehetséges svájci partnerek: 
 
Svájci Szövetségi Víztudományi és Technológiai Intézet 
 
Svájci települési szennyvízközmű, amely 4. tisztítási fokozatú 
szennyvíztisztító telepet üzemeltet 
 

Svájci Szennyvízkezelési Szakértők Szövetsége 

 
Svájci mérnöki cég, amely tapasztalattal rendelkezik a szennyvíz-
tisztító telepek 4. tisztítási fokozatának tervezésében. 

A támogatási 
intézkedéssel 
kapcsolatos egyéb 
sajátosságok 

Program partnerek: Technológiai és Ipari Minisztérium (víz rész), 
Belügyminisztérium (szennyvíz rész) 
 
A szennyvízre vonatkozó rész kialakítása során kezdettől fogva be kell 
vonni az érintett szervezeteket, így a Magyar Víziközmű Szövetséget 
(MaVíz). 
 
Az érdekelt felekkel folytatandó konzultáció hozzájárul a civil 
szerepvállalás módjainak programban való meghatározásához. Meg 
kell erősíteni a civil társadalom részvételi lehetőségét a vízvédelmi 
döntéshozatali folyamatokban. 
 
A civil szerepvállalást átfogó megközelítéssel szükséges integrálni  
a programba, az egyes megvalósítási helyszínekre összpontosítva és 
azokat összekapcsolva. A civil szerepvállalási tevékenységek célja  
a részvételen alapuló struktúrák és folyamatok megerősítése  
a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében. 

 
  

(xi) Egészségügy és szociális védelem 
 
Közvetlenül kiválasztott vagy nevesített támogatási intézkedések 
 

A támogatási intézkedés 
neve 

Életmentő készségek fejlesztése  

A támogatási intézkedés 
típusa 

Projekt 

Célkitűzések A projekt hosszútávú célja egy elsősegélynyújtó oktatási hálózat 
létrehozása az életmentés, a hosszú távú egészségkárosodás 
megelőzése és az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentése 
érdekében. 

Stratégiai fókusz A projekt célja a lakosság elsősegélynyújtással és életmentéssel 
kapcsolatos ismereteinek és képességeinek bővítése. A projekt egy jól 
működő helyi oktatói és elsősegélynyújtó hálózat kialakítását célozza 
meg, melyen keresztül életmentő/elsősegélynyújtó és egészség-
nevelési tréningeket valósítanak meg; valamint a kifejlesztendő 
online platformon új e-learning anyagok fejlesztésére is irányul.  
A célcsoportok közé tartoznak a diákok, a védőnők, a polgárőrök és  
a postások. 
 
A földrajzi fókusz országos szintű. 

Svájci indikatív 
kötelezettségvállalás 

7 millió CHF (Jelen összeg tartalmazza a támogatás előkészítési 
alapból származó becsléseken alapuló hozzájárulás összegét.) 

Projektgazda vagy 
program operátor 

Országos Mentőszolgálat (OMSZ) 

Svájci partner(ek) Elsősegélynyújtásban és sürgősségi ellátásban illetékes svájci 
szervezetek 

A támogatási 
intézkedéssel 
kapcsolatos egyéb 
sajátosságok 

– 

 
 

A támogatási intézkedés 
neve 

Hospice-palliatív ellátási program 

A támogatási intézkedés 
típusa 

Program 

Célkitűzések Az átfogó cél a hospice és palliatív ellátás országos rendszerének 
fejlesztése a szolgáltatások minőségének javítása és az azokhoz való 
egyenlő hozzáférés biztosítása érdekében. 

Stratégiai fókusz A program célja a regionális szintű integrált palliatív ellátási egységek 
országos rendszerének kialakítása, a meglévő otthonápolási hospice 
szolgáltatók és az integrált ellátási egységekkel való együtt-
működésük erősítése, új típusú szolgáltatások továbbfejlesztése, 
valamint képzések, kampányok szervezése. 
 
A célcsoportok a palliatív ellátást igénylő betegek, a közegészségügyi 
és nem kormányzati egészségügyi és szociális szolgáltatók.  
A kialakítandó új rendszer képes lesz lakossághoz közeli szolgáltatást 
nyújtani a hátrányos helyzetű térségekben élők számára, ezzel 
jelentősen hozzájárulva az esélyegyenlőséghez. 
 
A földrajzi fókusz országos szintű. 
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Svájci indikatív 
kötelezettségvállalás 

8 millió CHF (Jelen összeg tartalmazza a támogatás előkészítési 
alapból származó becsléseken alapuló hozzájárulás összegét.) 

Projektgazda vagy 
program operátor 

Belügyminisztérium 

Svájci partner(ek) Igény esetén, a palliatív ellátás területén tevékenykedő svájci állami 
vagy magán nonprofit szervezet.  

A támogatási 
intézkedéssel 
kapcsolatos egyéb 
sajátosságok 

– 

 
(xii) Kisebbségek és társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok 
 
Közvetlenül kiválasztott vagy nevesített támogatási intézkedések 
 

A támogatási intézkedés 
neve 

A digitális terek elérhetőségének és a hátrányos helyzetű csoportok 
digitális kompetenciájának fejlesztése 

A támogatási intézkedés 
típusa 

Program 

Célkitűzések A program célja a hátrányos helyzetű csoportok, köztük a romák 
digitális tudásának növelése, hozzájárulva a felnőtt munkaképes korú 
lakosság foglalkoztathatóságának javításához, a társadalmi 
befogadást célzó felnőttkori tanulás ösztönzéséhez, valamint  
a munkalehetőségekhez való hozzáférés javításához. Mindezek 
hozzájárulnak a cselekvőképessé válásuk javulásához és ahhoz, hogy 
aktív polgárokká váljanak. 

Stratégiai fókusz A program célja, hogy javítsa a hátrányos helyzetű személyek digitális 
készségeit és az online szolgáltatásokhoz való hozzáférését. Fejleszti 
a digitális kompetenciát azáltal, hogy növeli az érintett célcsoportok 
autonómiájának szintjét, lehetővé téve számukra, hogy 
megalapozottabb döntéseket hozzanak. A hátrányos helyzetű 
térségekben fejleszti a társadalmi felzárkózással foglalkozó 
szervezetek (felzárkózási szolgáltatások) kapacitását. A célcsoportok  
a hátrányos helyzetű személyek és a hátrányos helyzetű térségekben, 
településeken élő roma felnőttek, valamint roma gyerekek, fiatalok  
és nők. 
 
A program kialakítása a roma szervezetek tapasztalataira és a velük 
való együttműködésre épül. Az együttműködés egyik formája a Roma 
Platform. 
 
Földrajzi fókusz: A program legalább 70%-át a gazdaságilag 
hátrányos helyzetű régiókban kell végrehajtani. 

Svájci indikatív 
kötelezettségvállalás 

10 millió CHF (Jelen összeg tartalmazza a támogatás előkészítési 
alapból származó becsléseken alapuló hozzájárulás összegét.) 

Projektgazda vagy 
program operátor 

Belügyminisztérium 

Svájci partner(ek) Igény esetén, a támogatási intézkedés előkészítése során kerül 
meghatározásra.  

A támogatási 
intézkedéssel 
kapcsolatos egyéb 
sajátosságok 

– 
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Svájci indikatív 
kötelezettségvállalás 

8 millió CHF (Jelen összeg tartalmazza a támogatás előkészítési 
alapból származó becsléseken alapuló hozzájárulás összegét.) 

Projektgazda vagy 
program operátor 

Belügyminisztérium 

Svájci partner(ek) Igény esetén, a palliatív ellátás területén tevékenykedő svájci állami 
vagy magán nonprofit szervezet.  

A támogatási 
intézkedéssel 
kapcsolatos egyéb 
sajátosságok 

– 

 
(xii) Kisebbségek és társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok 
 
Közvetlenül kiválasztott vagy nevesített támogatási intézkedések 
 

A támogatási intézkedés 
neve 

A digitális terek elérhetőségének és a hátrányos helyzetű csoportok 
digitális kompetenciájának fejlesztése 

A támogatási intézkedés 
típusa 

Program 

Célkitűzések A program célja a hátrányos helyzetű csoportok, köztük a romák 
digitális tudásának növelése, hozzájárulva a felnőtt munkaképes korú 
lakosság foglalkoztathatóságának javításához, a társadalmi 
befogadást célzó felnőttkori tanulás ösztönzéséhez, valamint  
a munkalehetőségekhez való hozzáférés javításához. Mindezek 
hozzájárulnak a cselekvőképessé válásuk javulásához és ahhoz, hogy 
aktív polgárokká váljanak. 

Stratégiai fókusz A program célja, hogy javítsa a hátrányos helyzetű személyek digitális 
készségeit és az online szolgáltatásokhoz való hozzáférését. Fejleszti 
a digitális kompetenciát azáltal, hogy növeli az érintett célcsoportok 
autonómiájának szintjét, lehetővé téve számukra, hogy 
megalapozottabb döntéseket hozzanak. A hátrányos helyzetű 
térségekben fejleszti a társadalmi felzárkózással foglalkozó 
szervezetek (felzárkózási szolgáltatások) kapacitását. A célcsoportok  
a hátrányos helyzetű személyek és a hátrányos helyzetű térségekben, 
településeken élő roma felnőttek, valamint roma gyerekek, fiatalok  
és nők. 
 
A program kialakítása a roma szervezetek tapasztalataira és a velük 
való együttműködésre épül. Az együttműködés egyik formája a Roma 
Platform. 
 
Földrajzi fókusz: A program legalább 70%-át a gazdaságilag 
hátrányos helyzetű régiókban kell végrehajtani. 

Svájci indikatív 
kötelezettségvállalás 

10 millió CHF (Jelen összeg tartalmazza a támogatás előkészítési 
alapból származó becsléseken alapuló hozzájárulás összegét.) 

Projektgazda vagy 
program operátor 

Belügyminisztérium 

Svájci partner(ek) Igény esetén, a támogatási intézkedés előkészítése során kerül 
meghatározásra.  

A támogatási 
intézkedéssel 
kapcsolatos egyéb 
sajátosságok 

– 

 

4. Magyar különös szabályok és eljárások 
 
A Svájci Államszövetség és Magyarország megállapodik a következő különös rendelkezésekben  
a Szabályzat eltérése / módosítása / kiegészítése / pontosítása során: 
 
– A Szabályzat 3.4. cikk 2. pontját törölni kell. 
 
– A Szabályzat 3.5. cikk 2. pontja helyébe a következő pont lép: „A fizetési műveletek 
Magyarország nevében történő teljesítéséért a nemzeti irányító hatóság felel.” 
 
– A Szabályzat 4.9. cikk 1. pontja helyébe a következő pont lép: „A támogatási megállapodás 
alapján a nemzeti irányító hatóság végrehajtási megállapodást köt a kedvezményezettel, valamint 
szükség esetén a közreműködő szervezettel és az ágazati minisztériummal, mint program 
partnerrel.” 
 
– A Szabályzat 4.11. cikk 2. b. pontja helyébe a következő pont lép: „szükség esetén  
a közreműködő szervezet, mint adminisztratív támogatást nyújtó szervezet az irányító bizottsági 
ülések megszervezéséhez;” 
 
– A Szabályzat 8.2. cikk 2. pontja helyébe a következő pont lép: „A visszatérítési kérelmekkel 
kapcsolatban a nemzeti irányító hatóság  
d) megerősíti, hogy a nemzeti irányító hatóság rendelkezésére álló információk alapján nem volt 
megállapítható a kettős finanszírozás; 
e) biztosítja, hogy a visszaigényelhető ÁFA elszámolható költségként ne szerepeljen a visszatérítési 
kérelemben.” 
 
A Szabályzat és ezen különös rendelkezések közötti ellentmondás esetén e melléklet különös 
rendelkezései az irányadóak. 
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2. melléklet a …/2022. (... …) Korm. rendelethez 
 

FRAMEWORK AGREEMENT between THE SWISS FEDERAL COUNCIL and THE GOVERNMENT 
OF HUNGARY on THE IMPLEMENTATION OF THE SECOND SWISS CONTRIBUTION TO 

SELECTED MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION TO REDUCE ECONOMIC AND SOCIAL 
DISPARITIES WITHIN THE EUROPEAN UNION 

 
THE SWISS FEDERAL COUNCIL (hereinafter referred to as 'Switzerland') 

 
and 

 
THE GOVERNMENT OF HUNGARY (hereinafter referred to as 'Hungary'), 

 
hereinafter collectively referred to as the 'Parties', and individually as the 'Party' 
 
 NOTING the solidarity of Switzerland with the endeavours of the European Union (EU) to reduce 

economic and social disparities within the EU; 
 COMMITTED to further reducing the economic and social disparities within the EU and within 

Hungary;  
 BUILDING upon the successful cooperation between the Parties during Hungary’s transition 

process leading to its accession to the EU and within the framework of the Swiss contribution to 
the enlarged EU; 

 SHARING AND PROMOTING the fundamental values of democracy, the rule of law and political 
pluralism; 

 RESPECTING AND DEFENDING human rights, human dignity and fundamental freedoms; 
 REFERRING to the United Nations Sustainable Development Goals; 
 HAVING REGARD to the friendly relations between the Parties; 
 DESIRING to further strengthen these relations and the fruitful cooperation between the Parties; 
 REFERRING to the 'Memorandum of Understanding between the European Union and 

Switzerland on a contribution by Switzerland towards reducing economic and social disparities 
and for cooperation in the area of migration in the European Union' signed on  
30 June 2022 for a total amount of CHF 1’302’000’000 (one billion three hundred and two million 
Swiss francs) to selected EU Member States for cooperation in the areas of cohesion and 
migration (hereinafter referred to as the 'second Swiss Contribution'); 

 NOTING the cooperation in the area of migration of up to CHF 200’000’000  
(two hundred million Swiss francs) under the second Swiss Contribution; 

 IN VIEW of the cooperation in the area of cohesion of up to CHF 1’102’000’000  
(one billion one hundred and two million Swiss francs) under the second Swiss Contribution, 

hereby agree as follows: 
 

Article 1 – Definitions 
 
For the purposes of this Framework Agreement: 
 
'Contribution' means the maximum non-refundable financial contribution granted by Switzerland 
to Hungary under this Framework Agreement; 
 
'Country-Specific Set-Up' (Annex 1) means the thematic and geographical allocations of the 
Contribution and specific rules agreed between Switzerland and Hungary as well as the attribution 
of responsibilities and tasks to entities involved in the implementation of the Swiss-Hungarian 
Cooperation Programme and in Support Measures respectively; 
 

2. melléklet az 507/2022. (XII. 13.) Korm. rendelethez
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2. melléklet a …/2022. (... …) Korm. rendelethez 
 

FRAMEWORK AGREEMENT between THE SWISS FEDERAL COUNCIL and THE GOVERNMENT 
OF HUNGARY on THE IMPLEMENTATION OF THE SECOND SWISS CONTRIBUTION TO 

SELECTED MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION TO REDUCE ECONOMIC AND SOCIAL 
DISPARITIES WITHIN THE EUROPEAN UNION 

 
THE SWISS FEDERAL COUNCIL (hereinafter referred to as 'Switzerland') 

 
and 

 
THE GOVERNMENT OF HUNGARY (hereinafter referred to as 'Hungary'), 

 
hereinafter collectively referred to as the 'Parties', and individually as the 'Party' 
 
 NOTING the solidarity of Switzerland with the endeavours of the European Union (EU) to reduce 

economic and social disparities within the EU; 
 COMMITTED to further reducing the economic and social disparities within the EU and within 

Hungary;  
 BUILDING upon the successful cooperation between the Parties during Hungary’s transition 

process leading to its accession to the EU and within the framework of the Swiss contribution to 
the enlarged EU; 

 SHARING AND PROMOTING the fundamental values of democracy, the rule of law and political 
pluralism; 

 RESPECTING AND DEFENDING human rights, human dignity and fundamental freedoms; 
 REFERRING to the United Nations Sustainable Development Goals; 
 HAVING REGARD to the friendly relations between the Parties; 
 DESIRING to further strengthen these relations and the fruitful cooperation between the Parties; 
 REFERRING to the 'Memorandum of Understanding between the European Union and 

Switzerland on a contribution by Switzerland towards reducing economic and social disparities 
and for cooperation in the area of migration in the European Union' signed on  
30 June 2022 for a total amount of CHF 1’302’000’000 (one billion three hundred and two million 
Swiss francs) to selected EU Member States for cooperation in the areas of cohesion and 
migration (hereinafter referred to as the 'second Swiss Contribution'); 

 NOTING the cooperation in the area of migration of up to CHF 200’000’000  
(two hundred million Swiss francs) under the second Swiss Contribution; 

 IN VIEW of the cooperation in the area of cohesion of up to CHF 1’102’000’000  
(one billion one hundred and two million Swiss francs) under the second Swiss Contribution, 

hereby agree as follows: 
 

Article 1 – Definitions 
 
For the purposes of this Framework Agreement: 
 
'Contribution' means the maximum non-refundable financial contribution granted by Switzerland 
to Hungary under this Framework Agreement; 
 
'Country-Specific Set-Up' (Annex 1) means the thematic and geographical allocations of the 
Contribution and specific rules agreed between Switzerland and Hungary as well as the attribution 
of responsibilities and tasks to entities involved in the implementation of the Swiss-Hungarian 
Cooperation Programme and in Support Measures respectively; 
 

'Memorandum of Understanding' means the Memorandum of Understanding between the 
European Union and Switzerland on a contribution by Switzerland towards reducing economic and 
social disparities and for cooperation in the area of migration in the European Union' signed  
on 30 June 2022 for a total amount of CHF 1’302’000’000 (one billion three hundred and two million 
Swiss francs) to selected EU Member States for cooperation in the areas of cohesion and migration;  
 
'National Coordination Unit' means the national public entity of Hungary designated to act on its 
behalf for the implementation of the Swiss-Hungarian Cooperation Programme; 
 
'Programme' means a coherent set of Programme Components carried out in line with national 
priorities, policies or strategies of Hungary with the support of the Contribution comprising a single 
comprehensive implementation and budget framework with overarching goals. A Programme may 
be accompanied by a policy dialogue; 
 
'Project' means an indivisible series of activities, carried out with the support of the Contribution, 
which is aimed at achieving agreed objectives and outcomes and is not part of a Programme; 
 
'Regulations' means the Regulations on the implementation of the second Swiss Contribution in the 
area of cohesion issued by Switzerland and containing the general rules and procedures on the 
implementation of the Swiss-Hungarian Cooperation Programme; 
 
'Support Measure' is used as a generic term and means a specific Project, Programme or Technical 
Support within the framework of the Swiss-Hungarian Cooperation Programme;  
 
'Support Measure Agreement' means an agreement between the Parties and, if need be, additional 
contracting parties, on the implementation of a Support Measure; 
 
'Swiss-Hungarian Cooperation Programme' means the bilateral programme for the implementation 
of this Framework Agreement; 
 
'Technical Support' means part of the Contribution provided under the Swiss-Hungarian 
Cooperation Programme for the preparation of Support Measures and for the efficient and effective 
implementation of the Swiss-Hungarian Cooperation Programme. 
 

Article 2 – Legal Framework 
 
1. This Framework Agreement, together with the following documents, constitutes the legal 
framework of the implementation of the second Swiss Contribution in the area of cohesion: 

a) the Regulations and subsequent amendments thereof;  
b) Support Measure Agreements, or other agreements between the Parties, resulting from the 

Framework Agreement; and 
c) any operational procedures or guidelines adopted by Switzerland after consultation with 

Hungary. 
 
2. In the event of conflicts or inconsistencies between the provisions of these instruments,  
the aforementioned order of precedence shall apply.  
 

Article 3 – Objectives and Principles 
 
1. The overall objective of the Swiss-Hungarian Cooperation Programme is to contribute to the 
reduction of the economic and social disparities within the EU and within Hungary, building upon 
and further strengthening the bilateral relations between Switzerland and the EU and its Member 
States.  
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2. The Parties shall select Support Measures that contribute to the achievement of the overall 
objective and which, with the exception of Technical Support, contribute to at least one of the five 
objectives of the second Swiss Contribution, which are: 

a) promoting economic growth and social dialogue, reducing (youth) unemployment; 
b) managing migration and supporting integration. Increasing public safety and security; 
c) protecting the environment and the climate; 
d) strengthening of social systems;  
e) civic engagement and transparency. 

 
3. Support Measures, with the exception of Technical Support and unless otherwise agreed upon by 
the Parties, shall be assigned to at least one thematic area of cooperation, as set out in the 
Regulations. The Parties shall achieve a thematic focus for the Contribution. Therefore, the Parties 
shall mutually agree on a limited number of thematic areas to receive support under the Swiss-
Hungarian Cooperation Programme, as set out in the Country-Specific Set-Up. 
 
4. The Parties shall encourage partnerships and the exchange of expertise between actors from 
Hungary and Switzerland.  
 
5. Support Measures shall respect social inclusion and ensure environmental sustainability. 
 
6. All actions under the Swiss-Hungarian Cooperation Programme shall be implemented in line with 
the objectives, principles, strategic directions, and geographical and thematic focus as outlined in 
the Country-Specific Set-Up and the Regulations. 
 

Article 4 – Financial Framework 
 
1. Switzerland agrees to grant a Contribution to Hungary of up to CHF 87’600’000  
(eighty- seven million six hundred thousand Swiss francs) with reference to the agreed thematic 
areas and geographical allocation and according to the indicative allocation defined in the Country-
Specific Set-Up. 
 
2. The Contribution in paragraph 1 does not include expenditures by Switzerland on the 
management costs of the 'Swiss-Hungarian Cooperation Programme' and on the 'Swiss Expertise 
and Partnership Fund Cohesion'. The latter is a fund administered by Switzerland, aimed at making 
Swiss expertise available to selected EU Member States, ensuring the quality and sustainability of 
Support Measures, strengthening bilateral relations and fostering partnerships between Switzerland 
and Hungary. 
 
3. The period of eligibility of expenditures from Support Measures, as defined in Chapter 6 of the 
Regulations, ends on 3 December 2029, inclusive. Funds not used by this date shall no longer be 
available to Hungary.  
 
4. Under the Swiss-Hungarian Cooperation Programme, with the exception of the amounts reserved 
for Swiss management costs and the Swiss Expertise and Partnership Fund Cohesion, the 
Contribution should be provided in the form of non-refundable grants or concessional financial 
facilities such as credit lines, guarantee schemes, equity, debt participation, and loans. 
 
5. The financing from the Contribution shall not exceed 60% of the eligible expenditures from the 
Support Measure, except for: 

a) Projects or Programmes receiving additional financing in the form of budget allocations 
from national, regional or local authorities, in which case the financing from the Contribution 
may not exceed 85% of the total eligible expenditures; 

b) Projects or Programmes implemented by non-governmental organisations, which may be 
financed to a degree higher than 60% or fully by the Contribution; 
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2. The Parties shall select Support Measures that contribute to the achievement of the overall 
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5. Support Measures shall respect social inclusion and ensure environmental sustainability. 
 
6. All actions under the Swiss-Hungarian Cooperation Programme shall be implemented in line with 
the objectives, principles, strategic directions, and geographical and thematic focus as outlined in 
the Country-Specific Set-Up and the Regulations. 
 

Article 4 – Financial Framework 
 
1. Switzerland agrees to grant a Contribution to Hungary of up to CHF 87’600’000  
(eighty- seven million six hundred thousand Swiss francs) with reference to the agreed thematic 
areas and geographical allocation and according to the indicative allocation defined in the Country-
Specific Set-Up. 
 
2. The Contribution in paragraph 1 does not include expenditures by Switzerland on the 
management costs of the 'Swiss-Hungarian Cooperation Programme' and on the 'Swiss Expertise 
and Partnership Fund Cohesion'. The latter is a fund administered by Switzerland, aimed at making 
Swiss expertise available to selected EU Member States, ensuring the quality and sustainability of 
Support Measures, strengthening bilateral relations and fostering partnerships between Switzerland 
and Hungary. 
 
3. The period of eligibility of expenditures from Support Measures, as defined in Chapter 6 of the 
Regulations, ends on 3 December 2029, inclusive. Funds not used by this date shall no longer be 
available to Hungary.  
 
4. Under the Swiss-Hungarian Cooperation Programme, with the exception of the amounts reserved 
for Swiss management costs and the Swiss Expertise and Partnership Fund Cohesion, the 
Contribution should be provided in the form of non-refundable grants or concessional financial 
facilities such as credit lines, guarantee schemes, equity, debt participation, and loans. 
 
5. The financing from the Contribution shall not exceed 60% of the eligible expenditures from the 
Support Measure, except for: 

a) Projects or Programmes receiving additional financing in the form of budget allocations 
from national, regional or local authorities, in which case the financing from the Contribution 
may not exceed 85% of the total eligible expenditures; 

b) Projects or Programmes implemented by non-governmental organisations, which may be 
financed to a degree higher than 60% or fully by the Contribution; 

c) Technical Support, which may be financed to a degree higher than 60% or fully by the 
Contribution; 

d) Support Measures in the form of credit lines, guarantee schemes, equity and debt 
participation and loans to the private sector, which may be financed to a degree higher than 
60% or even fully by the Contribution. 
 

6. Hungary shall ensure compliance with applicable rules on state aid and public procurement.  
 

Article 5 – Principles for Support Measures 
 
1. Support Measures shall be implemented in accordance with the legal framework pursuant to 
Article  

 
2. Hungary is responsible for the identification of Support Measures, which are  

a) relevant and in line with national priorities;  
b) effective in addressing the identified needs;  
c) feasible and efficient to implement;  
d) expected to have impact;  
e) designed to create sustainable benefits.  

 
3. Hungary shall avoid any duplication of and/or overlap with any part of a Support Measure which 
is receiving support from any other structural and/or cohesion funds, such as the European Funds, 
the European Economic Area Financial Mechanism or the Norwegian Financial Mechanism, as the 
case may be. 

 
4. Each Support Measure shall be approved first by Hungary and then by Switzerland. 
 
5. Each Support Measure shall be subject to a Support Measure Agreement.  
 
6. The Parties attach high importance to the monitoring, evaluation and auditing of the Support 
Measures and the Contribution. Each Party shall share, without delay, any useful information 
requested by the other Party. The Parties shall ensure effective coordination and monitoring of the 
Swiss-Hungarian Cooperation Programme. 
 
7. Switzerland, or any third party appointed to act on its behalf, shall have the right to visit, monitor, 
review, audit and evaluate all activities and procedures related to the implementation of the Support 
Measures as deemed appropriate by Switzerland. Hungary shall provide any and all information, 
assistance and documentation, which may be requested or useful, to allow Switzerland to exercise 
such right. 
 
8. In order to ensure effective implementation of the Swiss-Hungarian Cooperation Programme, the 
competent authorities referred to in Article 6 shall hold annual meetings. The purpose of such 
meetings shall be to review the progress achieved in the Swiss-Hungarian Cooperation Programme, 
agree on any necessary measures to be taken, and provide a forum for discussion of issues of bilateral 
interest.  
 

Article 6 – Competent Authorities 
 
1. Hungary has authorised a national public entity to act on its behalf as the National Coordination 
Unit (see Country-Specific Set-Up). The National Coordination Unit shall have overall responsibility 
for reaching the objectives of the Swiss-Hungarian Cooperation Programme as well as for its 
implementation in accordance with this Framework Agreement. 
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2. Switzerland has authorised the Federal Department of Foreign Affairs, acting through the Swiss 
Agency for Development and Cooperation (SDC), and the Federal Department of Economic Affairs, 
Education and Research, acting through the State Secretariat for Economic Affairs (SECO), to act on 
its behalf for the implementation of the Swiss-Hungarian Cooperation Programme. Support 
Measures are assigned to either the SDC or SECO in line with their respective fields of competence. 
 

Article 7 – Liability 
 
The responsibility of Switzerland with regard to the Swiss-Hungarian Cooperation Programme is 
limited to providing funds in accordance with the relevant Support Measure Agreements. No liability 
to Hungary, to any public or private entity involved in a Support Measure or to any third parties is or 
will be assumed by Switzerland. 
 

Article 8 – Common Concern 
 
The Parties share a common concern to prevent and fight against corruption, which jeopardises 
good governance and the proper use of resources needed for development, and, in addition, 
endangers fair and open competition in procurement procedures based upon price and quality. The 
Parties therefore agree to combine their efforts to fight corruption and, in particular, agree that any 
offer, gift, payment, remuneration or benefit of any kind whatsoever, made to whomsoever, directly 
or indirectly, with a view to being awarded a mandate or contract under this Framework Agreement, 
or during the performance hereof, will be construed as an illegal act or corrupt practice. Any act of 
this kind constitutes sufficient grounds for terminating this Framework Agreement and the relevant 
Support Measure Agreement, cancelling the procurement or resulting award, or taking any other 
proportionate corrective measure laid down by applicable law. The Parties shall promptly inform 
each other of any well-founded suspicion of an illegal act or corrupt practice. 
 

Article 9 – Amendments 
 
1. Any amendment to this Framework Agreement shall be made in writing with the mutual 
agreement of the Parties. 
 
2. Notwithstanding paragraph 1 above, the Country-Specific Set-Up may be amended by mutual 
agreement of the competent authorities referred to in Article 6 through an exchange of letters 
between them.  
 

Article 10 – Final Provisions 
 
1. The Country-Specific Set-Up (Annex 1) shall form an integral part of this Framework Agreement. 
 
2. This Framework Agreement shall enter into force, on the thirtieth day following the receipt of the 
last notification confirming the completion by both Parties of their respective approval procedures. 
It applies until both Parties have fulfilled all their obligations.   
 
3. The Parties agree to provisionally apply this Framework Agreement and its Annex, in accordance 
with their internal procedures, from the day of the receipt of the latest note by which the Parties 
have notified each other of the completion of the relevant national procedures to provisionally apply 
this Framework Agreement. 
 
4. Any dispute which may result from the application of this Framework Agreement shall be resolved 
by diplomatic means.  
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2. Switzerland has authorised the Federal Department of Foreign Affairs, acting through the Swiss 
Agency for Development and Cooperation (SDC), and the Federal Department of Economic Affairs, 
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to Hungary, to any public or private entity involved in a Support Measure or to any third parties is or 
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The Parties share a common concern to prevent and fight against corruption, which jeopardises 
good governance and the proper use of resources needed for development, and, in addition, 
endangers fair and open competition in procurement procedures based upon price and quality. The 
Parties therefore agree to combine their efforts to fight corruption and, in particular, agree that any 
offer, gift, payment, remuneration or benefit of any kind whatsoever, made to whomsoever, directly 
or indirectly, with a view to being awarded a mandate or contract under this Framework Agreement, 
or during the performance hereof, will be construed as an illegal act or corrupt practice. Any act of 
this kind constitutes sufficient grounds for terminating this Framework Agreement and the relevant 
Support Measure Agreement, cancelling the procurement or resulting award, or taking any other 
proportionate corrective measure laid down by applicable law. The Parties shall promptly inform 
each other of any well-founded suspicion of an illegal act or corrupt practice. 
 

Article 9 – Amendments 
 
1. Any amendment to this Framework Agreement shall be made in writing with the mutual 
agreement of the Parties. 
 
2. Notwithstanding paragraph 1 above, the Country-Specific Set-Up may be amended by mutual 
agreement of the competent authorities referred to in Article 6 through an exchange of letters 
between them.  
 

Article 10 – Final Provisions 
 
1. The Country-Specific Set-Up (Annex 1) shall form an integral part of this Framework Agreement. 
 
2. This Framework Agreement shall enter into force, on the thirtieth day following the receipt of the 
last notification confirming the completion by both Parties of their respective approval procedures. 
It applies until both Parties have fulfilled all their obligations.   
 
3. The Parties agree to provisionally apply this Framework Agreement and its Annex, in accordance 
with their internal procedures, from the day of the receipt of the latest note by which the Parties 
have notified each other of the completion of the relevant national procedures to provisionally apply 
this Framework Agreement. 
 
4. Any dispute which may result from the application of this Framework Agreement shall be resolved 
by diplomatic means.  
 

5. This Framework Agreement may be terminated at any time by one of the Parties giving six months' 
prior written notice. Prior to making such a decision, the Parties shall enter into consultation 
regarding the reasons for the termination.  
 
6. In the event of termination of this Framework Agreement, its provisions shall continue to apply to 
the relevant Support Measure Agreements concluded before the termination of this Framework 
Agreement. The Parties shall decide by mutual agreement on any other consequences of the 
termination. 
 
 
Signed in Budapest on 8 th of November 2022, in two original copies in the English language. 
 
 

 
 

  

………………………………………… …………………………………………… 
For the Swiss Federal Council For the Government of Hungary 
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ANNEX 1 

 
COUNTRY-SPECIFIC SET-UP to the FRAMEWORK AGREEMENT between THE SWISS FEDERAL 

COUNCIL and THE GOVERNMENT OF HUNGARY on 
THE IMPLEMENTATION OF THE SECOND SWISS CONTRIBUTION TO SELECTED MEMBER 

STATES OF THE EUROPEAN UNION TO REDUCE ECONOMIC AND SOCIAL DISPARITIES WITHIN 
THE EUROPEAN UNION 

 
 

1. General provisions 
 

1.1. This Country-Specific Set-Up is an integral part of the Framework Agreement between the 
Swiss Federal Council (hereinafter referred to as 'Switzerland') and the Government of Hungary 
(hereinafter referred to as 'Hungary') on the implementation of the second Swiss Contribution 
to selected Member States of the EU to reduce economic and social disparities within the EU 
(hereinafter referred to as the 'Framework Agreement'). 
 

1.2. For the purposes of this Country-Specific Set-Up, the definitions in the Framework Agreement 
shall apply. 

 
1.3. This Country-Specific Set-Up lays down the thematic and geographical allocations of the 

Contribution and the specific rules agreed between Switzerland and Hungary, as well as the 
attribution of responsibilities and tasks to entities involved in the implementation of the Swiss-
Hungarian Cooperation Programme and in Support Measures respectively. 

 
1.4. For specific rules and procedures not provided in the Country-Specific Set-Up, the provisions 

of the Regulations shall apply. 
 
2. Roles and responsibilities for the Swiss-Hungarian Cooperation Programme 

 
2.1. National Coordination Unit 
 
Hungary has authorised the Prime Minister's Office of Hungary to act on its behalf as National 
Coordination Unit (NCU) of the Swiss-Hungarian Cooperation Programme. 
 
The role and responsibilities of the NCU are set out in the Regulations.  
 
In case of the thematic areas 'Energy efficiency and renewable energy', 'Water and wastewater 
management' and 'Providing support to migration management and promoting integration 
measures' the NCU takes over the role of the Programme Operator (PO).  
 
The separation of tasks and responsibilities of the PO and the NCU will be set out in the description 
of the management and control system which will be forwarded to Switzerland with the audit 
opinion of the Audit Authority. 
 
2.2. Intermediate Body 

 
The Intermediate Body (IB) for the Swiss-Hungarian Cooperation Programme is Széchenyi 
Programme Office Consulting and Service Nonprofit Limited Liability Company. 
 
The IB acts under the responsibility of the NCU and carries out tasks on behalf of the NCU. In the 
implementation, the IB will work closely with the POs with regard to the implementing 
organizations. The IB is entrusted with providing administrative support to the whole institutional 
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ANNEX 1 
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(hereinafter referred to as 'Hungary') on the implementation of the second Swiss Contribution 
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(hereinafter referred to as the 'Framework Agreement'). 
 

1.2. For the purposes of this Country-Specific Set-Up, the definitions in the Framework Agreement 
shall apply. 

 
1.3. This Country-Specific Set-Up lays down the thematic and geographical allocations of the 

Contribution and the specific rules agreed between Switzerland and Hungary, as well as the 
attribution of responsibilities and tasks to entities involved in the implementation of the Swiss-
Hungarian Cooperation Programme and in Support Measures respectively. 

 
1.4. For specific rules and procedures not provided in the Country-Specific Set-Up, the provisions 

of the Regulations shall apply. 
 
2. Roles and responsibilities for the Swiss-Hungarian Cooperation Programme 

 
2.1. National Coordination Unit 
 
Hungary has authorised the Prime Minister's Office of Hungary to act on its behalf as National 
Coordination Unit (NCU) of the Swiss-Hungarian Cooperation Programme. 
 
The role and responsibilities of the NCU are set out in the Regulations.  
 
In case of the thematic areas 'Energy efficiency and renewable energy', 'Water and wastewater 
management' and 'Providing support to migration management and promoting integration 
measures' the NCU takes over the role of the Programme Operator (PO).  
 
The separation of tasks and responsibilities of the PO and the NCU will be set out in the description 
of the management and control system which will be forwarded to Switzerland with the audit 
opinion of the Audit Authority. 
 
2.2. Intermediate Body 

 
The Intermediate Body (IB) for the Swiss-Hungarian Cooperation Programme is Széchenyi 
Programme Office Consulting and Service Nonprofit Limited Liability Company. 
 
The IB acts under the responsibility of the NCU and carries out tasks on behalf of the NCU. In the 
implementation, the IB will work closely with the POs with regard to the implementing 
organizations. The IB is entrusted with providing administrative support to the whole institutional 

set-up especially to those institutions that perform supporting functions related to the 
implementing organizations. The IB takes over mainly the following tasks from the NCU: 

- contributing to the effective and successful selection process by performing administrative 
tasks (e.g. publishing the calls; receiving the Support Measure proposals; checking eligibility 
and formal criteria; contracting the independent evaluators based on the needs of the 
NCU/PO; etc.) 

- preparing the support measure implementation agreements and their modifications; 
- conducting on-site checks; 
- checking the submitted invoices and supporting documentation, verifying the financial 

correctness of the payment claims submitted by the implementing organizations related to 
the reimbursement requests; 

- providing technical support for complying with the visibility and communication 
requirements; 

- checking the public procurement documentations of the implementing organizations in line 
with the relevant national and EU law; 

- investigating the suspicions of irregularities and performing the relating administrative tasks; 
- conducting procurements and contracting service providers on behalf of the NCU's and POs’ 

management tasks; 
- providing overall information about the progress of the Projects and Programmes;  
- providing and managing the IT system; 
- providing information on the progress of the Support Measures based on the request of the 

NCU; 
- ensuring the storage of all relevant documents relating to Support Measures implemented 

within the Swiss-Hungarian Cooperation Programme for 10 years after the completion of the 
Programme. 

 
2.3. Paying Authority 

 
The Paying Authority is the Hungarian State Treasury. 
 
The roles and responsibilities of the Paying Authority are set out in the Regulations.  
 
2.4. Audit Authority 

 
The Audit Authority is the Directorate General for Audit of European Funds (DGAEF). 
 
The roles and responsibilities of the Audit Authority are set out in the Regulations. 
  



8720 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 205. szám 

3. Parameters of cooperation 

3.1. Thematic allocation 
 

Specific objective & thematic area 
Indicative Swiss allocation 

of the Contribution 
[in CHF millions] 

Indicative National 
financial contribution 

[in CHF millions] 

1. Promoting economic growth and social dialogue, reducing (youth) unemployment 

(i)  Vocational and professional education 
and training 

8.956 1.580 

(ii) Research and innovation 10.254 1.809 
(iii) Financing for micro, small and medium-
sized enterprises 

12.000 2.118 

2. Managing migration and supporting integration. Increasing public safety and security 

(iv) Providing support to migration 
management and promoting integration 
measures 

1.987 0.351 

(v) Improving public safety and security    

3. Protecting the environment and the climate 

(vi) Energy efficiency and renewable energy 11.945 2.108 
(vii) Public transport 0 

 
0 

(viii) Water and wastewater management 15.931 2.811 
(ix) Waste management 0 0 
(x) Nature conservation and biodiversity 0 0 
4. Strengthening of social systems 

(xi) Health and social protection 14.926 2.634 
(xii)  Minorities and socially disadvantaged 
groups 

9.952 1.756 

5. Civic engagement and transparency 

(xiii) Civic engagement and transparency 0 0 

6. Technical support 

(xiv) Technical Assistance Fund 1.300 1.300 
(xv) Support Measure Preparation Fund 0.349 0.062 

Total Allocation 
87.600  

 
16.529 

 
Any unused balances in all the Support Measures of the Swiss-Hungarian Cooperation Programme 
may be transferred to any other approved Support Measure, provided the feasibility is ensured until 
the end of the eligibility period, by mutual agreement (e.g. confirmed in the minutes of meetings or 
by correspondence) between the competent authorities mentioned in Article 6 of the Framework 
Agreement in the course of the implementation of the Swiss-Hungarian Cooperation Programme. 
For the consequent modification of the Support Measure, Article 4.12 of the Regulations shall apply. 
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[in CHF millions] 

Indicative National 
financial contribution 

[in CHF millions] 

1. Promoting economic growth and social dialogue, reducing (youth) unemployment 

(i)  Vocational and professional education 
and training 

8.956 1.580 

(ii) Research and innovation 10.254 1.809 
(iii) Financing for micro, small and medium-
sized enterprises 

12.000 2.118 

2. Managing migration and supporting integration. Increasing public safety and security 

(iv) Providing support to migration 
management and promoting integration 
measures 

1.987 0.351 

(v) Improving public safety and security    

3. Protecting the environment and the climate 

(vi) Energy efficiency and renewable energy 11.945 2.108 
(vii) Public transport 0 

 
0 

(viii) Water and wastewater management 15.931 2.811 
(ix) Waste management 0 0 
(x) Nature conservation and biodiversity 0 0 
4. Strengthening of social systems 

(xi) Health and social protection 14.926 2.634 
(xii)  Minorities and socially disadvantaged 
groups 

9.952 1.756 

5. Civic engagement and transparency 

(xiii) Civic engagement and transparency 0 0 

6. Technical support 

(xiv) Technical Assistance Fund 1.300 1.300 
(xv) Support Measure Preparation Fund 0.349 0.062 

Total Allocation 
87.600  

 
16.529 

 
Any unused balances in all the Support Measures of the Swiss-Hungarian Cooperation Programme 
may be transferred to any other approved Support Measure, provided the feasibility is ensured until 
the end of the eligibility period, by mutual agreement (e.g. confirmed in the minutes of meetings or 
by correspondence) between the competent authorities mentioned in Article 6 of the Framework 
Agreement in the course of the implementation of the Swiss-Hungarian Cooperation Programme. 
For the consequent modification of the Support Measure, Article 4.12 of the Regulations shall apply. 
 

Geographical allocation 
 

The following less-favoured regions shall receive at least 50% of the Contribution:  
- North Great Plain;  
- North Hungary; 
- South Transdanubia.  
 

3.2. Pre-specified parameters per thematic area 
 

(i)  Vocational and professional education and training  
 
Directly selected or pre-identified Support Measures 
 

Support Measure name VET Programme Hungary 
Support Measure type Programme 
Objectives To contribute to the objectives of the Hungarian Strategy VET 4.0, 

namely the renewal of the attitudes of final examination in VET; 
strengthening dual vocational education and training with the 
involvement of SMEs; improving career orientation and guidance to 
improve the quality of VET teaching and training and enhance the 
labour market relevance of VET.  

Strategic Focus The Programme should contribute to development teaching, training 
and final examinations methods. It furthermore aims to increase the 
involvement of SMEs in dual VET in Hungary and to improve career 
orientation and guidance. Target groups include VET students, VET 
teachers and trainers and SMEs.  
 
The Programme contributes to the objectives of the Hungarian VET 
4.0. Strategy. Relevant Swiss experiences in dual VET, career 
orientation and with project-based teaching and training methods 
and final project-based examinations will be used.  
 
At least 60% of the allocation will be focused on the regions of North 
Great Plain, North Hungary and South Transdanubia.  

Swiss indicative 
Commitment 

9 million CHF (This figure includes the estimated contribution from 
the Support Measure Preparation Fund.) 

Project or Programme 
Operator 

Centre for Innovative Training Support Ltd. (CITS Ltd.) 

Swiss Support Measure 
Partner(s) 

Swiss Public VET schools, companies (SMEs), professional 
associations, expert organisations and Swiss authorities 

Other specificities related 
to the Support Measure 

- 
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(ii) Research and innovation 
 
Directly selected or pre-identified Support Measures 
 

Support Measure name Research Programme Hungary 
Support Measure type Programme 
Objectives The Programme will contribute to the economic growth and 

competitiveness of Hungary by strengthening the research 
excellence and innovation capacities of Hungarian research 
organizations, universities and enterprises and by facilitating the 
research and innovation cooperation with international partners. All 
Programme Components will enhance the relations of the Hungarian 
research and innovation communities with leading RDI actors and 
networks in the European Research Area and improve the alignment 
with ERA policy objectives. 

Strategic Focus The Programme will be implemented through 4 components:  
Component 1: Facilitating the integration of ELI-ALPS into the 
international networks, its promotion and attracting researchers to 
perform their research at this research facility. 
 
Component 2: Improving the innovation capacities and international 
competitiveness of Hungarian SMEs by strengthening their 
participation in the EUROSTARS (Innovative SMEs partnership) 
programme 
 
Component 3: Increasing the Hungarian participation in major 
international Research Infrastructure networks to boost the scientific 
research in Hungary by providing access to high-quality services and 
data and thus to improve of Hungarian researchers in international 
networks and support their multidisciplinary scientific cooperation. It 
should particularly focus on research infrastructures with joint 
interest where both Hungary and Switzerland are members. 
 
Component 4: Building up long-term sustainable research 
partnerships between Hungarian and Swiss and other European 
partners with a view to, among other things, encourage joint 
participation in the EU Framework Programme Horizon Europe. 
 
Swiss-Hungarian RDI cooperation will be facilitated in all Programme 
Components.  
 
No geographical focus is foreseen but special attention will be paid to 
promote the Programme and encourage participation of RDI 
organizations and innovative enterprises from the Northern-Hungary 
and Northern Great-Plain regions. 

Swiss indicative 
Commitment 

9.6 million CHF (This figure includes the estimated contribution from 
the Support Measure Preparation Fund.) 

Project or Programme 
Operator 

National Research, Development and Innovation Office 

Swiss Support Measure 
Partner(s) 

Swiss research and innovations institutions and agencies, research 
infrastructures 
 
For Programme Component 2: Innosuisse will be acting as a technical 
backstopping (Swiss Partner).  
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(ii) Research and innovation 
 
Directly selected or pre-identified Support Measures 
 

Support Measure name Research Programme Hungary 
Support Measure type Programme 
Objectives The Programme will contribute to the economic growth and 

competitiveness of Hungary by strengthening the research 
excellence and innovation capacities of Hungarian research 
organizations, universities and enterprises and by facilitating the 
research and innovation cooperation with international partners. All 
Programme Components will enhance the relations of the Hungarian 
research and innovation communities with leading RDI actors and 
networks in the European Research Area and improve the alignment 
with ERA policy objectives. 

Strategic Focus The Programme will be implemented through 4 components:  
Component 1: Facilitating the integration of ELI-ALPS into the 
international networks, its promotion and attracting researchers to 
perform their research at this research facility. 
 
Component 2: Improving the innovation capacities and international 
competitiveness of Hungarian SMEs by strengthening their 
participation in the EUROSTARS (Innovative SMEs partnership) 
programme 
 
Component 3: Increasing the Hungarian participation in major 
international Research Infrastructure networks to boost the scientific 
research in Hungary by providing access to high-quality services and 
data and thus to improve of Hungarian researchers in international 
networks and support their multidisciplinary scientific cooperation. It 
should particularly focus on research infrastructures with joint 
interest where both Hungary and Switzerland are members. 
 
Component 4: Building up long-term sustainable research 
partnerships between Hungarian and Swiss and other European 
partners with a view to, among other things, encourage joint 
participation in the EU Framework Programme Horizon Europe. 
 
Swiss-Hungarian RDI cooperation will be facilitated in all Programme 
Components.  
 
No geographical focus is foreseen but special attention will be paid to 
promote the Programme and encourage participation of RDI 
organizations and innovative enterprises from the Northern-Hungary 
and Northern Great-Plain regions. 

Swiss indicative 
Commitment 

9.6 million CHF (This figure includes the estimated contribution from 
the Support Measure Preparation Fund.) 

Project or Programme 
Operator 

National Research, Development and Innovation Office 

Swiss Support Measure 
Partner(s) 

Swiss research and innovations institutions and agencies, research 
infrastructures 
 
For Programme Component 2: Innosuisse will be acting as a technical 
backstopping (Swiss Partner).  

Other specificities related 
to the Support Measure 

For Programme Component 4, the Swiss National Science Foundation 
will be acting as Programme Component Operator and specific rules, 
deviating from the Regulations e.g. on financial flows, audit and 
reporting will be applied and further defined in the Support Measure 
Agreement. 

 
 

Support Measure name Partnership between Andrássy University Budapest (AUB) and Swiss 
Universities 

Support Measure type Project 
Objectives Strengthening the role of the Andrássy University Budapest (AUB) as 

an international research centre and promote academic exchanges 
with Switzerland. 

Strategic Focus The project aims to promote bilateral partnership aspects, such as 
exchanges with Swiss universities, research institutes and think tanks 
as well as include specific Swiss research experiences such as 
federalism, direct democracy, Europe’s security challenges or 
decentralization. The project is broadly related to topics of the Swiss 
Contribution, such as economic development.  

Swiss indicative 
Commitment 

0.7 million CHF (This figure includes the estimated contribution from 
the Support Measure Preparation Fund.) 

Project or Programme 
Operator 

Andrássy University Budapest (AUB) 

Swiss Support Measure 
Partner(s) 

Swiss universities and/or Swiss research institutions/think tanks 

Other specificities 
related to the Support 
Measure 

- 

 
(iii) Financing for micro, small and medium-sized enterprises 
 
Directly selected or pre-identified Support Measures 
 

Support Measure name Strengthening SMEs through enhanced access to finance 
Support Measure type Project 
Objectives Development of SMEs in the creative industry by providing access to 

finance. Enable SMEs to expand and create jobs. 
Strategic Focus A financing scheme shall be defined and developed, which is 

expected to make an effective contribution to achieving SME 
financing objectives set out in the Hungarian SME Strategy 2019-
2030. The scheme shall facilitate the technology changing 
investments and the development of business processes and sales 
activities among small and middle sized enterprises (SMEs) operating 
in creative industries. Target group are SMEs with a relatively high 
intellectual and immaterial capital. 
 
The aim is to increase the added value produced by domestic creative 
industries, connect their domestic activities into international value 
chains and expand their export activities. 
 
Aligned with the planned Hungarian Strategy for Creative Industry 
2020-2030. 
 
Country-wide eligibility. 
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Swiss indicative budget 12 million CHF (This figure includes the estimated contribution from 
the Support Measure Preparation Fund.) 

Project or Programme 
Operator 

A Fund Manager is to be identified by the NCUthrough a call for 
proposals. The call for proposals documents will be shared in 
advance with Switzerland. 

Swiss Support Measure 
Partner(s) 

- 

Other specificities related 
to the Support Measure 

Final decision concerning the viability and strategic focus of the 
project will still have to be agreed in the coming months. 

 
(iv) Providing support to migration management and promoting integration measures  
 
Directly selected or pre-identified Support Measures 
 

Support Measure name Fight against human trafficking 
Support Measure type Programme 
Objectives Increase the effectiveness of the fight against human trafficking. 
Strategic Focus The Programme shall develop prevention measures for the entire 

society and specifically for vulnerable groups; improve cooperation 
between bodies involved in the fight against human trafficking as 
well as enhance the cooperation between Hungary and Switzerland; 
and improve services for reintegration of victims.  
 
The Programme builds on the partnership of governmental and non-
governmental bodies in Hungary involved in the fight of human 
trafficking.  
 
Geographical focus is on national level. 

Swiss indicative 
Commitment 

2 million CHF (This figure includes the estimated contribution from 
the Support Measure Preparation Fund.) 

Project or Programme 
Operator 

National Coordination Unit 

Swiss Support Measure 
Partner(s) 

Competent federal or cantonal authorities, NGOs and other 
competent organisations in Switzerland 

Other specificities related 
to the Support Measure 

Programme Partner: Ministry of Interior 
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Swiss indicative budget 12 million CHF (This figure includes the estimated contribution from 
the Support Measure Preparation Fund.) 

Project or Programme 
Operator 

A Fund Manager is to be identified by the NCUthrough a call for 
proposals. The call for proposals documents will be shared in 
advance with Switzerland. 

Swiss Support Measure 
Partner(s) 

- 

Other specificities related 
to the Support Measure 

Final decision concerning the viability and strategic focus of the 
project will still have to be agreed in the coming months. 

 
(iv) Providing support to migration management and promoting integration measures  
 
Directly selected or pre-identified Support Measures 
 

Support Measure name Fight against human trafficking 
Support Measure type Programme 
Objectives Increase the effectiveness of the fight against human trafficking. 
Strategic Focus The Programme shall develop prevention measures for the entire 

society and specifically for vulnerable groups; improve cooperation 
between bodies involved in the fight against human trafficking as 
well as enhance the cooperation between Hungary and Switzerland; 
and improve services for reintegration of victims.  
 
The Programme builds on the partnership of governmental and non-
governmental bodies in Hungary involved in the fight of human 
trafficking.  
 
Geographical focus is on national level. 

Swiss indicative 
Commitment 

2 million CHF (This figure includes the estimated contribution from 
the Support Measure Preparation Fund.) 

Project or Programme 
Operator 

National Coordination Unit 

Swiss Support Measure 
Partner(s) 

Competent federal or cantonal authorities, NGOs and other 
competent organisations in Switzerland 

Other specificities related 
to the Support Measure 

Programme Partner: Ministry of Interior 

 
  

(vi) Energy efficiency and renewable energy 
 
Directly selected or pre-identified Support Measures 
 

Support Measure name Geothermal energy resources for district heating 
Support Measure type Programme 
Objectives The overall objectives of the Programme are the reduction of 

greenhouse gas emissions in district heating systems and the 
promotion of renewable energies. 

Strategic Focus The Programme aims to increase the use of geothermal energy 
resources through modernization of existing wells, or construction 
connection of geothermal wells to district heating systems and/or 
connection of new consumers to geothermal-based district heating 
systems. Citizens will have access to a reliable and environmental 
friendly source of heating. The connection of geothermal energy 
resources with existing district heating networks will contribute to 
achieving Hungary's Green District Heating Programme objectives. 
 
The Support Measure is aligned with the Hungarian National Energy 
and Climate Plan and Hungarian National Energy Strategy. 
 
Geographical focus: At least 75% of the Programme shall be 
implemented in economically disadvantaged regions. 

Swiss indicative 
Commitment 

12 million CHF (This figure includes the estimated contribution from 
the Support Measure Preparation Fund.) 

Project or Programme 
Operator 

National Coordination Unit 

Swiss Support Measure 
Partner(s) 

- 

Other specificities related 
to the Support Measure 

Programme Partner: Ministry of Technology and Industry. 
 
The geothermal and district heating associations as well as 
environmental NGOs will be involved in elaborating and 
implementing concepts to actively involve and exchange with 
municipalities and citizens. 
 
Civic engagement to be integrated into the Programme with 
comprehensive approach, focusing on and connecting the respective 
sites. The aim of the civic engagement activities is to strengthen 
participative structures and processes in order to reduce economic 
and social disparities. 

 
(viii) Water and wastewater management 
 
Directly selected or pre-identified Support Measures 
 

Support Measure name Improved water quality in Hungary 
Support Measure type Programme 
Objectives Improving the water quality in Hungary by strengthening the 

municipal drinking water supply networks and comprehensive 
improvements in municipal wastewater treatment plants, incl. 
targeted elimination of micro-pollutants. 
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Stimulate a national discussion on whether and how to implement 
micro-pollutant removal in wastewater treatment on strategic 
approach. 

Strategic Focus Improving drinking water quality, enhancing energy efficiency and 
water savings in the network: The Support Measure shall improve the 
drinking water quality by removing specific dangerous substances 
and replacing network pipelines. Network reconstructions improve 
energy efficiency and save drinking water, while grid upgrades 
improve drinking water quality. 
 
Comprehensive upgrade of a wastewater treatment plant (WWTP), 
incl. constructing a 4th purification stage as a flagship and 
demonstration object. This will serve as basis for formulating a White 
Book for an implementation of the 4th treatment stage as well as for a 
cost-benefit analysis allowing a comparative discussion on 
implementing the 4th treatment stage in WWTPs. This shall be 
formulated so that Hungary may serve as a model country for the 
region.  
 
The comprehensive upgrade incl. the 4th purification stage for 
removal of micro-contaminants in WWTP will improve the treated 
wastewater quality in line with the planned modifications of the 
Urban Waste Water Treatment Directive. 
 
80% of the drinking water and 33.33% of the wastewater component 
will be implemented in economically disadvantaged regions. For the 
wastewater component, selection criteria concerning the wastewater 
quality and the WWTPs weight over the geographical selection. 

Swiss indicative 
Commitment 

16 million CHF (This figure includes the estimated contribution from 
the Support Measure Preparation Fund.) 

Project or Programme 
Operator 

National Coordination Unit 

Swiss Support Measure 
Partner(s) 

Swiss Partners may consist of: 
 
Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology (EAWAG) 
 
Swiss municipal wastewater utility operating 4th purification stage 
wastewater treatment plant 
 
Swiss Association of wastewater treatment specialists (VSA) 
 
Swiss engineering company with experience in designing 4th 
purification stage in wastewater treatment plants. 

Other specificities related 
to the Support Measure 

Programme Partners: Ministry of Technology and Industry (water 
part), Ministry of Interior (wastewater part) 
 
Stakeholders such as the Hungarian Water Utility Association (MAVIZ) 
shall be involved from the outset in the development of the 
wastewater part. 
 
A stakeholder consultation shall contribute to determine the scope of 
the civic engagement in the Programme. The civil society shall be 
strengthened in its ability to participate in decision-making processes 
for water protection. 
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Stimulate a national discussion on whether and how to implement 
micro-pollutant removal in wastewater treatment on strategic 
approach. 

Strategic Focus Improving drinking water quality, enhancing energy efficiency and 
water savings in the network: The Support Measure shall improve the 
drinking water quality by removing specific dangerous substances 
and replacing network pipelines. Network reconstructions improve 
energy efficiency and save drinking water, while grid upgrades 
improve drinking water quality. 
 
Comprehensive upgrade of a wastewater treatment plant (WWTP), 
incl. constructing a 4th purification stage as a flagship and 
demonstration object. This will serve as basis for formulating a White 
Book for an implementation of the 4th treatment stage as well as for a 
cost-benefit analysis allowing a comparative discussion on 
implementing the 4th treatment stage in WWTPs. This shall be 
formulated so that Hungary may serve as a model country for the 
region.  
 
The comprehensive upgrade incl. the 4th purification stage for 
removal of micro-contaminants in WWTP will improve the treated 
wastewater quality in line with the planned modifications of the 
Urban Waste Water Treatment Directive. 
 
80% of the drinking water and 33.33% of the wastewater component 
will be implemented in economically disadvantaged regions. For the 
wastewater component, selection criteria concerning the wastewater 
quality and the WWTPs weight over the geographical selection. 

Swiss indicative 
Commitment 

16 million CHF (This figure includes the estimated contribution from 
the Support Measure Preparation Fund.) 

Project or Programme 
Operator 

National Coordination Unit 

Swiss Support Measure 
Partner(s) 

Swiss Partners may consist of: 
 
Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology (EAWAG) 
 
Swiss municipal wastewater utility operating 4th purification stage 
wastewater treatment plant 
 
Swiss Association of wastewater treatment specialists (VSA) 
 
Swiss engineering company with experience in designing 4th 
purification stage in wastewater treatment plants. 

Other specificities related 
to the Support Measure 

Programme Partners: Ministry of Technology and Industry (water 
part), Ministry of Interior (wastewater part) 
 
Stakeholders such as the Hungarian Water Utility Association (MAVIZ) 
shall be involved from the outset in the development of the 
wastewater part. 
 
A stakeholder consultation shall contribute to determine the scope of 
the civic engagement in the Programme. The civil society shall be 
strengthened in its ability to participate in decision-making processes 
for water protection. 

 
Civic engagement to be integrated into the Programme with 
comprehensive approach, focusing on and connecting the respective 
sites. The aim of the civic engagement activities is to strengthen 
participative structures and processes in order to reduce economic 
and social disparities. 

 
(xi) Health and social protection 
 
Directly selected or pre-identified Support Measures 
 

Support Measure name Improving life-saving skills for LIFE together 
Support Measure type Project 
Objectives The long-term goal of the project is to create first aid education 

network to save lives, prevent long-term health damage and reduce 
health inequalities. 

Strategic Focus The project aims to increase the knowledge and abilities of the 
population in first aid and life-saving. The project will mainly focus on 
establishing a well-functioning local instructors and emergency 
helpers networks and lifesaving/first aid and health education 
trainings; and to develop online platform and e-learning materials. 
Target groups include students, nurses, civil servants and postmen.  
 
Geographical focus is on national level.  

Swiss indicative 
Commitment 

7 million CHF (This figure includes the estimated contribution from 
the Support Measure Preparation Fund.) 

Project or Programme 
Operator 

Hungarian National Ambulance Service (OMSZ) 

Swiss Support Measure 
Partner(s) 

Swiss organisations with competence in first aid and emergency care 

Other specificities related 
to the Support Measure 

- 

 
 

Support Measure name Hospice-Palliative Care Programme 
Support Measure type Programme 
Objectives The overall goal is to improve the national system of hospice and 

palliative care services in order to improve the quality of services and 
to provide equal access to them. 

Strategic Focus The Programme aims to develop a national system of integrated 
palliative care units on regional level, to strengthen existing in-home 
hospice service providers and their cooperation with the integrated 
units, to further develop new types of services and also to organize 
trainings and campaigns. 
 
Target groups are patients needing palliative care, public and non-
governmental health and social service providers. The new system to 
be developed will be able to provide proximity services to people in 
disadvantaged areas, thus making a significant contribution to equal 
opportunities.  
 
Geographical focus is on national level. 

Swiss indicative 
Commitment 

8 million CHF (This figure includes the estimated contribution from 
the Support Measure Preparation Fund.) 
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Project or Programme 
Operator 

Ministry of Interior 

Swiss Support Measure 
Partner(s) 

If relevant, Swiss public or private non-profit organisation active in 
palliative care. 

Other specificities related 
to the Support Measure 

- 

 
(xii) Minorities and socially disadvantaged groups 
 
Directly selected or pre-identified Support Measures 
 

Support Measure name Availability of digital spaces and improved digital competencies of 
disadvantaged groups 

Support Measure type Programme 
Objectives The Programme aims to increase the digital literacy of disadvantaged 

groups, including Roma, contributing to improve employability 
among the adult working age population, encourage adult learning 
with the aim for social inclusion, and improve access to job 
opportunities. All these contribute to increase their empowerment 
and lead them to become active citizens. 

Strategic Focus The Programme aims to improve disadvantaged people’s digital skills 
and access to online services. It will develop digital competence by 
increasing the level of autonomy among the involved target groups 
allowing them to make more informed decisions. It will build the 
capacity of organizations engaged in social inclusion (social inclusion 
services) in disadvantaged areas. Target groups are disadvantaged 
people and Roma adults living in disadvantaged areas, settlements as 
well as Roma children, youth and women.  
 
The design of the Programme is based on the experience of Roma 
organisations and on cooperation with them. One of the form for 
cooperation is the Roma Platform. 
 
Geographical focus: At least 70% of the Programme shall be 
implemented in economically disadvantaged regions. 

Swiss indicative 
Commitment 

10 million CHF (This figure includes the estimated contribution from 
the Support Measure Preparation Fund.) 

Project or Programme 
Operator 

Ministry of Interior 

Swiss Support Measure 
Partner(s) 

If relevant, to be defined during Support Measure preparation. 

Other specificities related 
to the Support Measure 

- 

 
4. Hungarian specific rules and procedures 

 
Switzerland and Hungary agree to the following specific provisions in derogation / modification / 
complement / specification of the Regulations: 
 

- The paragraph Art 3.4 Paragraph 2 of the Regulations shall be deleted.  
 

- The following paragraph replaces Art 3.5 Paragraph 2 of the Regulations: “The National 
Coordination Unit is responsible for executing payment transactions on behalf of Hungary.” 
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Project or Programme 
Operator 

Ministry of Interior 

Swiss Support Measure 
Partner(s) 

If relevant, Swiss public or private non-profit organisation active in 
palliative care. 

Other specificities related 
to the Support Measure 

- 

 
(xii) Minorities and socially disadvantaged groups 
 
Directly selected or pre-identified Support Measures 
 

Support Measure name Availability of digital spaces and improved digital competencies of 
disadvantaged groups 

Support Measure type Programme 
Objectives The Programme aims to increase the digital literacy of disadvantaged 

groups, including Roma, contributing to improve employability 
among the adult working age population, encourage adult learning 
with the aim for social inclusion, and improve access to job 
opportunities. All these contribute to increase their empowerment 
and lead them to become active citizens. 

Strategic Focus The Programme aims to improve disadvantaged people’s digital skills 
and access to online services. It will develop digital competence by 
increasing the level of autonomy among the involved target groups 
allowing them to make more informed decisions. It will build the 
capacity of organizations engaged in social inclusion (social inclusion 
services) in disadvantaged areas. Target groups are disadvantaged 
people and Roma adults living in disadvantaged areas, settlements as 
well as Roma children, youth and women.  
 
The design of the Programme is based on the experience of Roma 
organisations and on cooperation with them. One of the form for 
cooperation is the Roma Platform. 
 
Geographical focus: At least 70% of the Programme shall be 
implemented in economically disadvantaged regions. 

Swiss indicative 
Commitment 

10 million CHF (This figure includes the estimated contribution from 
the Support Measure Preparation Fund.) 

Project or Programme 
Operator 

Ministry of Interior 

Swiss Support Measure 
Partner(s) 

If relevant, to be defined during Support Measure preparation. 

Other specificities related 
to the Support Measure 

- 

 
4. Hungarian specific rules and procedures 

 
Switzerland and Hungary agree to the following specific provisions in derogation / modification / 
complement / specification of the Regulations: 
 

- The paragraph Art 3.4 Paragraph 2 of the Regulations shall be deleted.  
 

- The following paragraph replaces Art 3.5 Paragraph 2 of the Regulations: “The National 
Coordination Unit is responsible for executing payment transactions on behalf of Hungary.” 
 

- The following paragraph replaces Art 4.9 Paragraph 1 of the Regulations: “Based on the 
Support Measure Agreement, the National Coordination Unit shall conclude a Support 
Measure Implementation Agreement with the Executing Agency and, if applicable and 
sought with the Intermediate Body and with the Line Ministry as Programme partner.” 
 

- The following paragraph replaces Art 4.11 Paragraph 2b of the Regulations: “if applicable, 
the Intermediate Body as providing administrative support for organizing the Support 
Measure Steering Committee meetings;” 
 

- The following paragraph replaces Art 8.2 Paragraph 2 of the Regulations: “In relation to 
Reimbursement Requests the National Coordination Unit shall 
d) confirm that based on the information available to the National Coordination Unit no 

double-financing could be identified; 
e) ensure that recoverable VAT is not included in the Reimbursement Request as eligible 

expense.” 
 

In the event of a conflict between the Regulations and these specific provisions, the specific 
provisions of this Annex shall prevail. 
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A Kormány 508/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és a Sierra Leone-i Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki 
együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

1. §  A Kormány e  rendelettel felhatalmazást ad a  Magyarország Kormánya és a  Sierra Leone-i Köztársaság Kormánya 
közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező 
hatályának elismerésére.

2. §  A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § (1) A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.
 (2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A  2.  §, a  3.  §, valamint az  1.  melléklet és a  2.  melléklet a  Megállapodás 11. Cikk 1.  pontjában meghatározott 

időpontban lép hatályba.
 (3) A  Megállapodás, a  2.  §, a  3.  §, valamint az  1.  melléklet és a  2.  melléklet hatálybalépésének naptári napját 

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 508/2022. (XII. 13.) Korm. rendelethez

GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
ÉS A SIERRA LEONE-I KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT

Magyarország Kormánya és a  Sierra Leone-i Köztársaság Kormánya (a továbbiakban a  „Felek” illetve  
egyes számban „Fél”):

Felismerve azt, hogy a  gazdasági és műszaki együttműködés a  kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének, valamint  
a két ország és népeik közötti kölcsönös bizalomnak elengedhetetlen és nélkülözhetetlen eleme;

Meggyőződve arról, hogy ez  a  Megállapodás ténylegesen hozzájárul a  Felek közötti gazdasági és kereskedelmi 
kapcsolatok megerősítéséhez

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk
A Megállapodás célja

A Megállapodás célja, hogy a  Felek hatályos jogszabályai által nyújtott kereteken belül létrehozza a  Felek 
kölcsönösen előnyös gazdasági és műszaki együttműködése fejlesztésének kereteit.
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2. Cikk
Az együttműködés hatálya

A Felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek az alábbi területeken:
a) energetikai szektor;
b) kereskedelem;
c) beruházások;
d) mezőgazdaság, élelmiszer- és feldolgozóipar;
e) építőipar, valamint építőanyag- és berendezésgyártás;
f ) településfejlesztés;
g) közlekedés és kapcsolódó infrastruktúra, logisztika;
h) bányászat;
i) vegyipar és petrolkémiai ipar;
j) textilipar;
k) környezetvédelem, víz- és hulladékgazdálkodás;
l) oktatás;
m) egészségügyi szolgáltatások, gyógyászati technológiák és gyógyszeripar;
n) turizmus és sport;
o) együttműködés a kis- és közepes méretű vállalkozási szektor terén;
p) információ-kommunikációs technológia;
q) védelmi ipar;
r) kommunális infrastruktúra;
s) kutatás-fejlesztés;
t) kultúra;
u) képzés;
v) tudományos és műszaki területtel kapcsolatos információk és szakértők cseréje;
w) szakértők, tudósok, műszaki szakemberek, diákok cseréje és képzése konkrét együttműködési programok 

kapcsán; és
x) minden egyéb terület, amelyben a Felek megállapodnak.

3. Cikk
A végrehajtás módja

A Felek törekednek arra, hogy az alább felsorolt eszközökkel szélesítsék és erősítsék együttműködésüket:
a) Létrehozzák és megerősítik a  kormányzati intézmények, regionális és helyi szervezetek, kereskedelmi 

és iparkamarák közötti kapcsolatokat, valamint gondoskodnak ezen szervek képviselőinek kölcsönös 
látogatásairól;

b) Üzleti információt cserélnek, gazdasági és üzleti eseményeket szerveznek, úgymint vásárok, kiállítások, 
fórumok, szimpóziumok és konferenciák;

c) Elősegítik a  két ország kis- és közepes méretű vállalkozásainak (KKV) bevonását a  bilaterális gazdasági 
kapcsolatok területén, és bátorítják a két ország KKV-i közötti programok, projektek létrehozását;

d) Konzultációs, marketing, képzési és szakértői szolgáltatásokat nyújt a Felek kölcsönös érdeklődésére számot 
tartó területeken;

e) Bátorítják a  beruházási tevékenységet és vegyesvállalatok alapítását, beleértve bármely Fél vállalatai 
képviseleteinek és fiókirodáinak létesítését a  másik Fél országának területén, az  alkalmazandó nemzeti 
jogszabályaiknak megfelelően;

f ) Elősegítik az  együttműködést nemzetközi és regionális szinten a  kölcsönös érdeklődésre számot tartó 
területeken; és a Szerződő Felek által a későbbiekben elfogadott egyéb eszközök útján kiterjesztik és erősítik 
együttműködésüket.
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4. Cikk
Fizetési módok

A Megállapodás keretein belül a Felek országainak természetes és jogi személyei közötti ügyletek lebonyolításakor 
használatos fizetési módok és pénznemek vonatkozásában a Felek bármely nemzetközileg elfogadott, nemzetközi 
tranzakciókban széleskörűen használt fizetési módot és szabadon átváltható valutát használhatják, amelyben 
a Felek megállapodnak, és nem sérti a Felek vonatkozó nemzeti jogszabályait.

5. Cikk
Általános rendelkezések

A Megállapodás egyik rendelkezése sem érinti valamelyik Szerződő Fél által korábban megkötött bármely 
nemzetközi, regionális vagy szubregionális megállapodásból eredő bármelyik Fél bármilyen kedvezményét vagy 
kötelezettségét.

6. Cikk
Külön megállapodások

Szükség esetén a Felek
a) konkrét megállapodásokat kötnek a Megállapodás 2. Cikkében felsorolt együttműködési területeken, és más, 

közös egyetértésen alapuló meghatározott projektekkel kapcsolatban;
b) meghatározott mandátummal felhatalmazott állandó vagy ad hoc bizottságokat, illetve munkacsoportokat 

állítanak fel.
A külön megállapodások a Megállapodás 11. Cikkében foglaltak szerint lépnek hatályba.

7. Cikk
Gazdasági és Műszaki Vegyes Bizottság

 1. A Megállapodás végrehajtásának biztosítása céljából a Felek megállapodhatnak abban, hogy Gazdasági és Műszaki 
Vegyes Bizottságot (a továbbiakban „Bizottság”) hoznak létre.

 2. A Bizottság a  Felek kormányainak képviselőiből és a  két ország üzleti életének szereplőiből áll. A  Szerződő Felek 
a Bizottság élére egy-egy társelnököt jelölnek ki.

 3. A Bizottság közös egyetértés alapján a Szerződő Felek országaiban felváltva ülésezik a Felek közös megegyezésével 
meghatározott, diplomáciai úton egyeztetett időpontban.

 4. A Bizottság ügyrendi szabályait maga állapítja meg a Bizottság alakuló ülésén.
 5. A Bizottság többek között az alábbi kérdések áttekintésére jogosult:

a) a Megállapodás végrehajtásának figyelemmel kísérése;
b) a kétoldalú gazdasági kapcsolatok új fejlesztési lehetőségeinek feltárása;
c) a Felek közötti gazdasági és műszaki együttműködési tevékenységek ösztönzése és koordinálása;
d) a Megállapodás végrehajtását, valamint a  Megállapodásból eredő megállapodások végrehajtását célzó 

javaslatok támogatása és mérlegelése;
e) ajánlások kidolgozása a  Megállapodással összhangban létrejövő megállapodások vagy projektek 

végrehajtása során esetlegesen felmerülő akadályok elhárítása céljából;
f ) munkacsoportok létrehozása az egyes szektorokban, és azok feladatkörének pontos meghatározása; és
g) a Megállapodás értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatos viták békés úton való rendezésére való 

törekvés.

8. Cikk
A felek kötelezettségei

 1. A Megállapodás semmilyen módon nem befolyásolja azokat a  kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai 
uniós tagságából, valamint a  Sierra Leone-i Köztársaság afrikai uniós és nemzetközi szervezetekben betöltött 
tagságából fakadnak. Következésképpen a  Megállapodás rendelkezései sem együttesen, sem önmagukban 
nem idézhetők vagy értelmezhetők úgy, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármilyen más módon 
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befolyásolják Magyarországnak különösen az  Európai Uniót létrehozó Szerződésekből, valamint az  Európai Unió 
elsődleges és másodlagos jogából származó kötelezettségeit.

 2. Következésképpen a  Megállapodás rendelkezései sem együttesen, sem önmagukban nem idézhetők vagy 
értelmezhetők úgy, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármilyen más módon befolyásolják 
a  Sierra Leone-i Köztársaságnak különösen az  Afrikai Uniót és más szervezeteket létrehozó Szerződésekből, 
valamint általában véve az  Afrikai Unió és nemzetközi szervezetek elsődleges és másodlagos jogából származó 
kötelezettségeit.

 3. A megállapodást nem lehet úgy értelmezni vagy arra úgy hivatkozni, hogy az az Európai Unió és a Sierra Leone-i 
Köztársaság, illetve az  egyrészről az  Európai Unió és tagállamai, másrészről a  Sierra Leone-i Köztársaság között 
létrejött megállapodásokból eredő kötelezettségeket feloldja, vagy más módon befolyásolja.

 4. A Megállapodás egyik rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy azok a Feleket arra kötelezik, hogy bármelyik olyan 
meglévő vagy jövőbeni közös piaci, szabadkereskedelmi, vámuniós vagy hasonló nemzetközi megállapodásból 
eredő bármilyen elbánás, kedvezmény vagy előjog jelenlegi vagy jövőbeni hasznát kiterjesszék a  másik félre, 
amelynek a Felek jelenleg tagjai vagy a későbbiekben tagjai lehetnek.

9. Cikk
Vitarendezés

A Megállapodás értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatban a  Szerződő Felek között felmerülő viták 
rendezése békés úton, konzultációk és tárgyalások révén a  Bizottságban, azok eredménytelensége esetén 
diplomáciai csatornákon keresztül történik.

10. Cikk
Módosítás

 1. A Megállapodás rendelkezései és szövege a  Felek közötti írásos megállapodás alapján módosítható a  Felek közös 
megegyezése alapján.

 2. A Megállapodásra vonatkozó bármilyen módosítás a Megállapodás 11. Cikke értelmében lép hatályba.

11. Cikk
Hatálybalépés, a megállapodás időtartama és felmondás

 1. A Megállapodás az  utolsó olyan diplomáciai csatornákon keresztül érkezett írásbeli értesítés kézhezvételét  
követő 30. (harmincadik) napon lép hatályba, amelyben a Felek értesítik egymást a Megállapodás hatálybalépéséhez 
szükséges belső eljárás befejezéséről.

 2. A Megállapodás hatálybalépésének időpontjától számított öt (5) évig marad hatályban, valamint automatikusan 
megújul újabb 5 év hosszúságú időszakokra, kivéve, ha bármely Fél a  diplomáciai csatornákon keresztül írásban 
minimum hat (6) hónappal hatályának lejárta előtt arról tájékoztatja a  másik Felet, hogy a  Megállapodást  
meg kívánja szüntetni.

 3. A Megállapodás megszüntetése nem befolyásolja a  Megállapodás alapján kötött illetve végzett konkrét 
megállapodások, projektek, szerződések vagy tevékenységek érvényességét vagy időtartamát az  említett 
konkrét megállapodások, projektek, szerződések vagy tevékenységek teljesítéséig, amennyiben a  Felek másképp  
nem döntenek.

Ennek hiteléül alulírottak, a kormányuktól kapott kellő felhatalmazás birtokában, két példányban, magyar és angol 
nyelvű változatban aláírták ezen Megállapodást, mindkét szöveg egyformán hitelesnek minősül. A  Megállapodás 
eltérő értelmezése esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

Készült New Yorkban, 2022. szeptember 20-án.
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2. melléklet az 508/2022. (XII. 13.) Korm. rendelethez

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 
SIERRA LEONE ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION

The Government of Hungary and the Government of the Republic of Sierra Leone (hereinafter jointly referred to  
as “the Parties” and separately referred to as the “Party”);

Recognizing that economic and technical cooperation is essential and indispensable for the development of 
bilateral relations and the deepening of mutual confidence between the two countries and their respective peoples;

Convinced that this Agreement will contribute to strengthening the economic and commercial relations of  
the Parties,

Have agreed as follows:

Article 1
Objective

The objective of this Agreement is to set a  framework in order to promote the further development of mutually 
beneficial economic and technical cooperation between the Parties in accordance with their respective legislations.

Article 2
Scope of the Cooperation

The Parties agree to cooperate in the following areas;
a) energy sector;
b) trade;
c) investments;
d) agriculture, food and processing industry;
e) construction industry and manufacturing of building materials and equipment;
f ) urban development;
g) transport and related infrastructure, logistics;
h) mining;
i) chemical and petrochemical industry;
j) textile industry;
k) environmental protection, water and waste management;
l) education;
m) health services, medical technologies and pharmaceutical industry;
n) tourism and sport;
o) cooperation in the small and medium-sized enterprise sector;
p) info communication technology;
q) defense industry;
r) communal infrastructure;
s) research and development;
t) culture;
u) training;
v) exchange of information and expertise relating to scientific and technical research;
w) exchange and training of specialists, scientists, technicians and students required for specific cooperation 

programs; and,
x) Any other areas as may be agreed upon by the Parties.
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Article 3
Modalities of Implementation

The Parties shall endeavor to broaden and strengthen their cooperation through the following means:
a) Establishing and strengthening relations between government institutions, regional and local entities, 

chambers of commerce and industry, and exchange the visits of their representatives;
b) Exchange of related business information and organizing economic and business events such as fairs, 

exhibitions, forums, seminars, symposia and conferences;
c) Promote the participation of small and medium size enterprises (SMEs) in bilateral economic relations and 

encourage the establishment of joint programs and projects that involves SMEs of both countries;
d) Provide consultation, marketing, training and expert services in the areas of mutual interest of the Parties;
e) Encourage investment activities and the foundation of joint ventures; including establishment of company 

representatives and branch offices of either Party in the territories of the other Party according to their 
national laws and regulations;

f ) Promoting cooperation on issues of mutual interests at international and regional level; and any other means 
agreed upon by the Parties to expand and strengthen their cooperation.

Article 4
Mode of Payment

For the method of payment and currency used for transactions concluded between natural and legal persons 
of the Parties within the framework of this Agreement, shall be any international method of payment and freely 
convertible currencies that are widely used to make payments for international transactions and widely exchanged 
in principal international exchange markets and agreed upon between the Parties concerned without violation of 
their respective national laws.

Article 5
General Provision

Nothing in this Agreement shall affect any rights and obligations of the Parties arising from existing treaty, 
convention or agreement entered into by either of the Parties prior to the conclusion of this Agreement.

Article 6
Specific Agreements

If deemed necessary, the Parties may
a) conclude specific agreements to be based on this Agreement concerning the scope of cooperation stipulated 

under Article 2 of this Agreement and other special projects that may be agreed upon between them; and
b) Establish standing or ad hoc committees or working groups and assign a clear mandate to each of them.
Specific Agreements shall enter into force in accordance with Article 11 of this Agreement.

Article 7
Joint Economic and Technical Commission

 1. The Parties may agree to establish a  Joint Economic and Technical Commission (hereinafter referred to  
as “the Commission”) to ensure the implementation of this Agreement.

 2. The Commission shall comprise the representatives of government and business communities from both Parties 
and each Party shall appoint a Co-Chair of the Commission.

 3. The Commission shall meet by mutual consent alternately in the territories of the Parties on dates mutually agreed 
upon between the Parties, which will be communicated through diplomatic channels.

 4. The Commission shall establish its own rules of working procedures on its inaugural meeting.
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 5. The Commission shall have, inter alia, the following responsibilities:
a) Monitoring the implementation of this Agreement;
b) Identifying new development opportunities for the bilateral economic relations;
c) Encouraging and coordinating the economic and technical cooperation activities between the Parties;
d) Promoting and considering proposals aimed at the implementation of this Agreement and specific 

agreements resulting therefrom;
e) Providing recommendations for the purposes of removing obstacles that may arise during the execution of 

any agreement or project that may be established in accordance with this Agreement;
f ) Establishing working groups in specific sectors and assign a clear mandate to each of them; and
g) Endeavoring to amicably resolve disputes arising from the interpretation or application of this Agreement.

Article 8
National, Regional and International Obligations

 1. This Agreement shall in no way affect the obligations of Hungary as the member state of the European Union 
and the Republic of Sierra Leone as a  member of the African Union and international organizations respectively. 
Consequently, the provisions of this Agreement shall not be quoted or interpreted, either in whole nor in part  
in such a way as to invalidate, amend or otherwise affect the obligations of Hungary arising from the Treaties on 
which the European Union is founded as well as from the primary and secondary law of the European Union.

 2. Consequently, the provisions of this Agreement shall not be quoted or interpreted, either in whole nor in part  
in such a way as to invalidate, amend or otherwise affect the obligations of the Republic of Sierra Leone arising from 
the Treaties on which the African Union and membership in international organizations is founded as well as from 
the primary and secondary law of the African Union and international organizations.

 3. The Agreement cannot be interpreted or invoked in a  way so as to rescind or otherwise affect the obligations 
arising from any agreements concluded between the European Union and the Republic of Sierra Leone or between 
European Union and its Member States on the one side and the Republic of Sierra Leone on the other side.

 4. Nothing in this Agreement shall be construed as to oblige the Parties to extend to the other present, or future 
benefit of any treatment, preference or privilege resulting from any existing or future common market, free trade 
area, customs union or similar international agreement to which any of the countries of the Parties is or may 
become a member.

Article 9
Settlement of Disputes

Any dispute that may arise from the interpretation or the implementation of this Agreement shall be settled 
amicably through consultations and negotiations within the Commission or, if those consultations or negotiations 
fail to resolve the dispute, it shall be settled through diplomatic channels between the Parties.

Article 10
Amendment

 1. The provisions or any texts of this Agreement may be amended by written agreement of the Parties, on the basis of 
mutual consent.

 2. Any amendment to this Agreement shall enter into force in accordance with Article (11) of this Agreement.
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Article 11
Entry into Force, Duration and Termination

 1. This Agreement shall enter into force on the 30th (thirtieth) day following the receipt of the last written notification 
by the Parties through diplomatic channels of the completion of the procedure required by domestic laws necessary 
for the entry into force of this Agreement.

 2. This Agreement shall remain in force for a period of five (5) years and shall automatically be renewed for successive 
5 year periods, unless either Party notifies the other in writing through diplomatic channels of its intention  
to terminate this Agreement at least six (6) months prior to its expiration.

 3. The termination of this Agreement shall not affect the validity or the duration of any specific agreement, projects, 
contracts, activities or commitments made under the present Agreement until the completion of such specific 
agreements, projects, contracts, activities or commitments unless otherwise agreed by the Parties.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this 
Agreement in two originals, in Hungarian and English languages, both texts being equally authentic. In case of 
divergence the English text shall prevail.

DONE at New York on this 20. Day of the month of September in the year 2022.

A Kormány 509/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete
egyes központi kormányzati igazgatási szervek közötti feladatátadásból eredő jogutódlás veszélyhelyzeti 
szabályairól

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) A  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 20.  § (5)  bekezdése szerinti 
jogutódlás (a továbbiakban: feladat-jogutódlás) esetén nem kell új beosztási okiratot kiállítani, illetve 
a  munkaszerződést módosítani azon foglalkoztatott esetében, akinek a  foglalkoztatási jogviszonyára a  feladat-
jogutódlás kiterjed (a továbbiakban: érintett foglalkoztatott), ha a  feladat-jogutódlás időpontját követő  
60 napon belül a feladat- és hatáskört átvevő miniszter által vezetett minisztérium, illetve a Kit. 20. § (2) bekezdés 
b) pontja szerinti esetben a Kit. 20. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kijelölt minisztérium (a továbbiakban együtt:  
átvevő minisztérium) személyében a Kit. 90/A. §-a szerinti jogutódlás következik be.

 (2) Az  (1) bekezdés szerinti esetben a  feladat-jogutódlásról az átvevő minisztérium a Kit. 90/A. §-a szerinti jogutódlás 
ismertté válását, de legkésőbb a Kit. 90/A. §-a szerinti jogutódlást követő 15 munkanapon belül elektronikus úton  
– körlevélben – tájékoztatja az érintett foglalkoztatottakat.

 (3) Az  (1)  bekezdés nem érinti az  érintett foglalkoztatott feletti munkáltatói jogok tekintetében a  feladat-jogutódlás 
időpontjában bekövetkezett jogutódlást. A  feladat- és hatáskört átadó miniszter által vezetett minisztérium, 
illetve a  Kit. 20.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  Kit. 20.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti kijelölt 
minisztérium (a továbbiakban együtt: átadó minisztérium) az átvevő minisztérium megkeresésére segítséget nyújt 
a munkáltatói jogok gyakorlásához, és a munkáltatói jog gyakorlásához szükséges adatokat az átvevő minisztérium 
rendelkezésére bocsátja.

 (4) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben az  átvevő minisztérium jogutódja a  Kit. 90/A.  § (3)  bekezdése szerint állítja ki  
az új beosztási okiratot, illetve módosítja a munkaszerződést.

 (5) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben – a  Kormány eltérő rendelkezése hiányában – az  érintett foglalkoztatott a  Kit. 
90/A. §-a szerinti jogutódlás időpontjáig az átadó minisztérium álláshelyén látja el a feladat-jogutódlással az átvevő 
minisztériumhoz került feladatot.

 (6) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben az  érintett foglalkoztatott személyi anyagát a  feladat-jogutódlást követően a  Kit. 
90/A.  §-a szerinti jogutódlás időpontjáig az  átadó minisztérium kezeli, és azt a  Kit. 90/A.  §-a szerinti jogutódlást 
követően az átvevő minisztérium jogutódjának adja át.
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 (7) Ha a  feladat-jogutódlás időpontját követő 60 napon belül az  érintett foglalkoztatott jogviszonyát érintően 
nem a  Kit. 90/A.  §-a szerinti jogutódlás, hanem a  Kit. 20.  § (5)  bekezdése szerinti új jogutódlás következik be,  
az  (1)–(6) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Kit. 90/A. §-a szerinti jogutódlás alatt 
a Kit. 20. § (5) bekezdése szerinti új jogutódlást kell érteni.

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

3. § (1) Ezt a rendeletet a hatálybalépése előtt bekövetkezett feladat-jogutódlásra is alkalmazni kell, ha annak időpontjától 
60 nap nem telt el.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben az  1.  § (2)  bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséget az e  rendelet 
hatálybalépését követő 15 munkanapon belül kell teljesíteni.

 (3) Az e rendeletben foglaltak nem érintik az e rendelet hatálya előtt megvalósult feladat-jogutódláshoz kapcsolódóan 
az e rendelet hatálybalépése előtt megtett munkáltatói intézkedések érvényességét.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 510/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete
a gyermekek napközbeni ellátása veszélyhelyzeti működéséről

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 veszélyhelyzetre tekintettel a gyermekek 
napközbeni ellátásával (a továbbiakban: ellátás) összefüggő, jogszabályban előírt rendelkezéseket az e rendeletben 
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A  gyermekek napközbeni ellátását biztosító, a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi 
XXXI. törvény szerinti fenntartó (a továbbiakban: fenntartó)
a) az erre a  célra korábban nem szolgáló épületet, épületrészt vagy egyéb ideiglenes elhelyezést biztosító, 

ellátási célokra szolgáló helyszínt vonhat be az ellátásba,
b) több ingatlanban nyújtott ellátás esetén azokat a  szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásába (a  továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás) bejegyzett 
ellátás helyéül szolgáló egyik épületben vonhatja össze, vagy

c) az ellátást köznevelési intézmény feladatellátási helyéül szolgáló épületben is nyújthatja, ha az a köznevelési 
intézmény alapfeladatainak ellátását nem akadályozza.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben a  személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben 
(a továbbiakban: NM rendelet) foglalt tárgyi feltételektől a helyszín adottságaira tekintettel el lehet térni.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdés szerinti változtatást az  ellátottak emberi méltóságának és törvényben biztosított jogainak 
sérelme nélkül, a gyermeki jogok teljes körű biztosítása mellett, az NM rendelet 4. §-a szerinti bölcsődei módszertani 
szervezet (a  továbbiakban: bölcsődei módszertani szervezet) szakértői véleményében foglaltak betartásával kell 
megszervezni és megvalósítani.

 (4) A  fenntartó az  (1) és (2)  bekezdés szerinti változtatásról annak bekövetkezését megelőzően legalább 30 nappal 
tájékoztatja az érintett ellátottak törvényes képviselőit.

 (5) Az  (1) és (2)  bekezdés szerinti változtatás a  fenntartónak a  központi költségvetésről szóló törvényben biztosított 
támogatásra való jogosultságát nem érinti.
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3. § (1) A  2.  § (1)  bekezdése szerinti változtatás esetén az  ellátás bejegyzését 2023. április 30-áig hatályos ideiglenes 
hatályú bejegyzésre kell módosítani a  szolgáltatói nyilvántartásban, illetve új engedélyes létrehozása esetén 
az  ellátást 2023.  április 30-áig hatályos ideiglenes hatállyal kell bejegyezni. A  fenntartó a  működőképesség 
veszélyeztetettségének indokolása mellett, a  2.  § (2)  bekezdése szerinti változtatások bemutatásával kérelmezi 
az adatmódosítást, illetve a bejegyzést.

 (2) A  működést engedélyező szerv az  (1)  bekezdés szerinti kérelemről huszonegy napon belül dönt. A  működést 
engedélyező szerv a  kérelem elbírálása során a  2.  § (3)  bekezdésében, valamint – ha jogszabály egyébként 
elrendeli – az NM rendelet 4/C. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában és (7) bekezdésében foglaltakat vizsgálja.

 (3) A működést engedélyező szerv a (2) bekezdés szerinti eljárása során szakértőként rendeli ki a bölcsődei módszertani 
szervezetet, amely – helyszíni vizsgálat lefolytatásával – szakértőként véleményezi az  elhelyezés megfelelőségét. 
A bölcsődei módszertani szervezet a szakértői véleményét tizenöt napon belül készíti el. A bölcsődei módszertani 
szervezet e tevékenységéért az NM rendelet szerinti szakértői díjazásban nem részesül.

 (4) A (2) bekezdés szerinti eljárásokban a finanszírozási rendszerbe való befogadásra irányuló szakhatósági eljárást nem 
kell lefolytatni, e rendelet erejénél fogva befogadottnak minősül a szolgáltatói nyilvántartásba már befogadottként 
bejegyzett férőhelyszám.

 (5) A (2) bekezdés szerinti eljárásokban közreműködő szakhatóság ügyintézési határideje tíz nap.
 (6) A  működést engedélyező szerv – az  (1)  bekezdés szerinti ideiglenes hatályú bejegyzést követő öt napon belül  – 

tájékoztatja a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős minisztert a kérelmet benyújtó fenntartó nevéről és székhelyéről, 
a  kérelemmel érintett engedélyes nevéről, címéről és ágazati azonosítójáról, valamint a  kérelemben feltüntetett 
változtatás tartalmáról és annak időpontjáról.

4. § (1) A fenntartó 2023. április 30-áig helyreállítja a 2. § (1) és (2) bekezdése szerinti változtatást megelőző állapotot, és kéri 
az ennek megfelelő adatmódosítást. A kérelemről a működést engedélyező szerv huszonegy napon belül dönt.

 (2) Ha a  fenntartó az  (1)  bekezdés szerinti kérelmet határidőben nem nyújtja be, a  működést engedélyező szerv 
huszonegy napon belül hivatalbóli eljárásban dönt. A döntés véglegessé válásáig az  ideiglenes hatályú bejegyzés 
hatálya meghosszabbodik.

 (3) A működést engedélyező szerv az (1) és (2) bekezdés szerinti eljárása során helyszíni szemlét tart, és az NM rendelet 
4/C. §-a szerinti feltételeket akkor vizsgálja, ha kétség merül fel, hogy a változtatást megelőző állapot visszaállítása 
e feltételek teljesítésében változást eredményezett.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 511/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete
az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő 
alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet módosításáról

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 árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  e  rendeletben meghatározott előírások érvényre juttatására szolgáló, az  Ártörvény 16.  §-a szerinti 
közigazgatási hatósági ügyekben a  fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló kormányrendelettel kijelölt 
általános fogyasztóvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) – az  1.  § (5)  bekezdése és az  1/A.  § (5)  bekezdése 
tekintetében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal bevonásával – hivatalból jár el.”
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2. §  Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti jogkövetkezmény többször – akár azonos napon, ugyanazon üzletben végzett, 
több egymást követő ellenőrzés során feltárt jogsértések esetében – is alkalmazható, úgy, hogy az  ismételten 
kiszabott bírság összegének el kell érnie a korábbi jogsértés esetén kiszabott bírság legalább kétszeresét, és a bírság 
legmagasabb összegére vonatkozó rendelkezést nem kell figyelembe venni.”

3. §  Az R. 1. § (1) bekezdésében és 1/A. § (1) bekezdésében a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. április 30.” 
szöveg lép.

4. §  Hatályát veszti az R. 3. § (2) bekezdés b) pontjában az „ismételt jogsértés esetén” szövegrész.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 512/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete
a 2021–2027 programozási időszakban az európai területi együttműködési célkitűzés keretében 
megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról

A Kormány 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. és 15c. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § és az 1. melléklet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet alkalmazási köre és hatálya

1. § (1) E  rendeletet kell alkalmazni a  2021–2027-es időszakban az  európai területi együttműködési célkitűzés keretében 
megvalósuló
a) Duna Régió Program (a továbbiakban: DRP),
b) Interreg CENTRAL EUROPE 2021–2027 transznacionális együttműködési program,
c) ESPON 2030 interregionális együttműködési program,
d) Interact IV interregionális együttműködési program,
e) Interreg Europe interregionális együttműködési program és
f ) Urbact IV interregionális együttműködési program
végrehajtásában részt vevő intézmények kijelölésére.

 (2) E  rendeletet kell alkalmazni az  (1)  bekezdés a), b), e) és f )  pontja szerinti programokból származó források 
felhasználásának és ellenőrzésének szabályozására.

 (3) E rendeletet nem kell alkalmazni a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó operatív 
programokra, valamint a  2021–2027 programozási időszakban megvalósuló határon átnyúló együttműködési 
programokra.
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2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában
 1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 

és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,
 2. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül 

kiszámítható a bruttó támogatástartalom,
 3. átutalás igénylési dokumentáció: az  igazoló hatóság által kiállított átutalási kérelem, költségnyilatkozat és 

költségigazoló nyilatkozat,
 4. audit hatóság: az (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet 48. cikke szerinti ellenőrző hatósági 

feladatokat ellátó szervezet,
 5. auditor csoport: az  (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet 48.  cikk (1)  bekezdése szerinti 

munkacsoport,
 6. csalás: az  Európai Unióról szóló szerződés K.3.  cikk alapján létrejött, az  Európai Közösségek pénzügyi 

érdekeinek védelméről szóló Egyezmény és az  azt kiegészítő jegyzőkönyvek, valamint az  Európai Unióról 
szóló Szerződés 35. Cikkének (2)  bekezdése alapján megtett nyilatkozat kihirdetéséről szóló 2009. évi 
CLIX. törvénnyel kihirdetett, az  Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 
1.  cikk (1)  bekezdése szerinti, az  Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő csalás, valamint a  Büntető 
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 396. §-a szerinti költségvetési csalás,

 7. DRP: az (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk (1) bekezdése szerinti transznacionális 
együttműködési program, melyhez tartozó forrásokat a  tagállamok hozzájárulásainak figyelembevételével 
a  Bizottság (EU) 2022/74 határozat II. számú melléklete, földrajzi lehatárolását a  Bizottság (EU) 2022/75 
határozat II. számú melléklete állapította meg,

 8. DRP elektronikus monitoring és információs rendszer: a  2021–2027 programozási időszakban a  DRP által 
működtetett, az (EU) 2021/1060 rendelet 72. cikk (1) bekezdés e) pontja szerinti elektronikus rendszer,

 9. DRP irányító hatóság: a DRP irányítása és operatív menedzsment feladatok ellátása érdekében a DRP-ben részt 
vevő partnerországok által kijelölt, funkcionálisan önálló szervezeti egység, amely az (EU) 2021/1059 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 46. cikke szerinti funkciókat látja el,

10. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,
11. elektronikus monitoring és információs rendszer: a  2021–2027 programozási időszakban a  transznacionális 

és interregionális együttműködési programok és projektek program és egyes nemzeti szintű feladatok 
lebonyolítását támogató rendszer, ide nem értve a NAHU rendszert,

12. felhívás: a  támogatást igénylők számára elkészített, a  pályázatok benyújtásához szükséges információkat 
tartalmazó dokumentumcsomag,

13. hazai partner: több jogi személy által közösen megvalósítandó projekt esetén az  adott projektrész 
megvalósításáért a projektben részt vevő partnerek által aláírt partnerségi megállapodásban meghatározott 
kötelezettséget viselő, uniós támogatásban részesülő hazai fél vagy hazai székhelyű európai területi társulás,

14. hazai társfinanszírozás: az  uniós támogatás hazai partnere részére nyújtott vissza nem térítendő hazai 
támogatás, amelyre a  hazai partner a  hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezettel támogatási szerződést 
köt,

15. hitelesítés: az  (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet 46.  cikk (8)  bekezdése szerinti, 
a  hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet által végzett mindazon folyamatba épített adminisztratív, 
pénzügyi, szakmai és helyszíni ellenőrzés, amely annak megállapítására irányul, hogy a  hazai partner 
a támogatási, valamint a hazai társfinanszírozási szerződésben rögzített kötelezettségeit a vonatkozó uniós és 
hazai jogszabályokkal összhangban teljesítette,

16. hitelesítési jelentés: a költségigazoló nyilatkozat alátámasztása érdekében a nemzeti hatóság által összeállított 
jelentés,

17. hitelesítési nyilatkozat: a  hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet által a  hazai partner részére kiadott, 
a hitelesítés tényét igazoló dokumentum,

18. hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet: az  (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet 46. cikk 
(8) bekezdése szerinti szervezet,

19. igazoló hatóság: az (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet 47. cikke szerinti feladatkört ellátó 
szervezet,
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20. Interreg alapok: DRP-ben az  (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet 17.  cikk (4)  bekezdés 
b) pontja alapján, a partnerországok döntésével összhangban, egyetlen összegként nyújtott uniós támogatás 
forrása,

21. Interreg program: az  Európai Regionális Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök által az  európai 
területi együttműködési célkitűzés keretében támogatott, az  (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben lefektetett egyedi rendelkezések hatálya alá tartozó program,

22. Interreg Program Dokumentum: az  (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet 17.  cikke szerinti 
tartalommal, a partnerországok kormányai által jóváhagyott és az Európai Bizottság által elfogadott stratégiai 
dokumentum, amely lefekteti a  programok prioritási tengelyeit, közös intézményrendszerét, végrehajtási 
kereteit, pénzügyi tervét, az  irányítási és ellenőrzési szabályokat, beleértve a  részt vevő partnerországok 
közötti pénzügyi felelősségmegosztást az  irányító hatóság vagy a  Bizottság által elrendelt pénzügyi 
korrekciók esetében,

23. interregionális együttműködési program: az  (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3.  cikk 
(3) bekezdése szerinti együttműködési forma,

24. irányító hatóság: az  (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet 45.  cikk (1)  bekezdése alapján 
kijelölt szervezet,

25. költségigazoló nyilatkozat: az  igazoló hatóság által kiállított, a  partnernél felmerült költség hitelesítésére és 
igazolására irányuló nyilatkozat,

26. monitoring: a  források felhasználása, az  eredmények és a  teljesítmény mindenre kiterjedő – így különösen 
szabályossági, hatékonysági és célszerűségi szempontból történő – nyomon követése rendszeres jelleggel 
projekt, valamint program szinten,

27. monitoring bizottság: az (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet 28. cikk (1) bekezdése szerinti 
bizottság,

28. NAHU rendszer: a  2021–2027 programozási időszakban az  európai területi együttműködési célkitűzés 
keretében megvalósuló transznacionális és egyes interregionális együttműködési programok nemzeti 
feladatainak végrehajtását támogató informatikai rendszer,

29. négy szem elve: valamely feladatot ellátó személy munkájának egy másik személy általi – ugyanazon 
szempontok szerinti, ismételt és teljes körű – ellenőrzése,

30. nemzeti hatóság: az egyes Interreg programok vonatkozásában a monitoring bizottsági képviseletet biztosító, 
továbbá az  (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a  programokban részt vevő 
országok hatáskörébe rendelt feladatok végrehajtásáért nemzeti szinten felelős szervezet,

31. nemzeti hozzájárulás: az (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikk (5) bekezdése szerinti, 
az egyes Interreg programokban részt vevő országok által a program végrehajtásának társfinanszírozásához 
biztosított összeg,

32. nemzeti kapcsolattartó pont: az  (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet 54.  cikke szerinti, 
az egyes Interreg programok hatékony kommunikációját nemzeti szinten biztosító szervezet,

33. partnerország: a DRP végrehajtásában részt vevő tagállam vagy nem tagállam,
34. Pénzügyi megállapodás: az  Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, 

az  1296/2013/EU, az  1301/2013/EU, az  1303/2013/EU, az  1304/2013/EU, az  1309/2013/EU,  
az  1316/2013/EU, a  223/2014/EU és a  283/2014/EU rendelet és az  541/2014/EU határozat módosításáról, 
valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 
2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 112. cikk (4) bekezdésével összhangban, az (EU) 2021/1059 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 59.  cikke alapján a  nem tagállamokkal kötendő finanszírozási 
megállapodás, melyet az Európai Bizottság, az Interreg programban részt vevő nem tagállam partnerország 
képviselője és a program irányító hatóságának helyet adó tagállam képviselője ír alá,

35. Programkiegészítő Dokumentum (Programme Complement): a  partnerországok által jóváhagyott 
dokumentum, amely meghatározza a  DRP menedzsment struktúráját beleérve a  partnerországok és 
a  végrehajtásban résztvevő szervezetek (monitoring bizottság, DRP irányító hatóság, igazoló hatóság, 
audit hatóság, hitelesítésért felelős szervezetek és kontrollerek, valamint a  nemzeti kapcsolattartó pontok) 
kötelezettségeit és felelősségi viszonyait, valamint magában foglalja az  irányítási és kontrollrendszerek 
megfelelősségét igazoló hitelesítési jelentés mintát,

36. programszámla: az  (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet 51.  cikk (1)  bekezdése szerinti, 
az  uniós támogatások és a  partnerországi társfinanszírozás fogadása, valamint a  kifizetések lebonyolítása 
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céljából a DRP igazoló hatósága által nyitott, euró devizanemű pénzforgalmi számla, amely felett az igazoló 
hatóság rendelkezik,

37. rendszerszintű szabálytalanság: az  (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2.  cikk 33.  pontja 
szerinti szabálytalanság,

38. szabálytalanság: az  (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2.  cikk 31.  pontjában 
meghatározott fogalom, valamint a  nemzeti jogszabályok által meghatározott, továbbá a  hazai 
társfinanszírozási szerződésben a felek által vállalt kötelezettségek megsértése abban az esetben, ha a hazai 
társfinanszírozás elszámoltnak tekinthető,

39. hiba: az (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 31. pontjában meghatározott fogalom, 
valamint a nemzeti jogszabályok által meghatározott, továbbá a hazai társfinanszírozási szerződésben a felek 
által vállalt kötelezettségek megsértése abban az esetben, ha a hazai társfinanszírozás még nem tekinthető 
elszámoltnak,

40. el nem számolható költség: az  (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2.  cikk 31.  pontjában 
meghatározott fogalom, valamint a  nemzeti jogszabályok által meghatározott, továbbá a  hazai 
társfinanszírozási szerződésben a  felek által vállalt kötelezettségek megsértése, ami miatt a  programok 
keretében megítélt uniós támogatások és a  hazai társfinanszírozás felhasználásának hitelesítése során 
a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet a kérelmezett támogatási összeget levonja,

41. transznacionális együttműködési program: az  (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3.  cikk 
(2) bekezdése szerinti program, az európai területi együttműködési célkitűzés 2. eleme,

42. uniós támogatási szerződés: az  együttműködési program irányító hatósága és a  vezető partner között 
létrejött, az  uniós támogatás nyújtásának és felhasználásának részletes szabályait tartalmazó szerződés, 
amelynek formai és tartalmi követelményeit az együttműködési program monitoring bizottsága hagyja jóvá,

43. vezető partner: több jogi személy által közösen megvalósítandó projekt esetén a  projekt megvalósításának 
egészéért felelősséget viselő, uniós támogatásban részesülő fél.

 (2) Az (1) bekezdésben nem értelmezett fogalmakat az (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint 
az (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint kell értelmezni.

3. A transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtási intézményrendszere

3. §  A transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásában az 1. mellékletben meghatározott 
szervezetek vesznek részt.

4. §  A  Magyar Államkincstár látja el a  DRP elektronikus monitoring és információs rendszer alkalmazás-, valamint 
infrastruktúra-üzemeltetését.

II. FEJEZET
A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAMOK HAZAI SZINTŰ 
LEBONYOLÍTÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI

4. A hitelesítés

5. § (1) A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet feladata az 1. § (1) bekezdés a), b), e) és f ) pontja szerinti programok 
keretében megítélt uniós támogatások hitelesítése.

 (2) A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet feladata az 1. § (1) bekezdés a), b) és e) pontja szerinti programok hazai 
társfinanszírozása felhasználásának hitelesítése.

6. § (1) A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezetnek a hitelesítés részeként gondoskodnia kell a hazai partner részéről 
benyújtott, a  projekt keretében felmerült, szakmailag teljesített, és a  hazai partner által kifizetett költséget 
alátámasztó dokumentumok formai és tartalmi ellenőrzéséről (ide nem értve az egyszerűsített költségelszámolással 
elszámolt költségeket). A  dokumentumok elektronikus monitoring és információs rendszerbe történő feltöltése 
egyenértékű a dokumentum papír alapon történő benyújtásával.
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 (2) A dokumentumok (1) bekezdés szerinti ellenőrzése keretében ellenőrizni kell különösen azt, hogy
a) a  hazai partner által benyújtott jelentésben szereplő költség kifizetésre került és számlával vagy egyéb, 

a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylattal megfelelően alátámasztott,
b) a  benyújtott számla vagy egyéb, a  gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat valós költségen 

alapul, és az együttműködési program keretében jóváhagyott projekttel összefüggésben merült fel,
c) a  benyújtott számlán vagy egyéb, a  gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylaton szereplő 

teljesítés összhangban van a pályázatra vonatkozó döntéssel és az uniós támogatási szerződéssel,
d) a  költség elszámolható az  uniós és hazai jogszabályokkal, valamint az  együttműködési program keretében 

meghatározott elszámolhatósági szabályokkal összhangban,
e) a költséget alátámasztó dokumentum teljes körű, formai és tartalmi szempontból megfelelő,
f ) a  hazai partner az  összes projekttevékenység vonatkozásában megfelelő nyilvántartási rendszerrel, 

ellenőrzési nyomvonallal rendelkezik,
g) az uniós támogatás, valamint a hazai társfinanszírozás felhasználása során nem történt szabálytalanság vagy 

hiba,
h) kettős finanszírozás nem valósult meg,
i) az  állami támogatással, a  környezetvédelemmel, az  esélyegyenlőséggel és a  fenntartható fejlődéssel 

kapcsolatos követelményeket betartották,
j) a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó szabályokat betartották,
k) az uniós támogatási szerződésnek megfelelő a projekt fizikai és pénzügyi előrehaladása,
l) a vonatkozó teljesítésigazolások rendelkezésre állnak.

 (3) Az  egyszerűsített költségelszámolással elszámolni kívánt költségek vonatkozásában ellenőrizni kell, hogy azok 
megfelelően kerültek-e kiszámításra, és a számítási módszer megfelelően került-e alkalmazásra.

 (4) A  hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet a  hitelesítés részeként ellenőrzi a  közbeszerzésekről szóló törvény 
és a  közbeszerzésekre vonatkozó uniós szabályok betartását. A  hazai partner az  általa lefolytatott valamennyi 
közbeszerzési eljárás dokumentumaihoz a  közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes 
Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (a  továbbiakban: EKR) megtekintési jogot biztosít. A  nem EKR-ben 
lefolytatott közbeszerzési eljárások esetében a  hazai partner a  közbeszerzési eljárás valamennyi dokumentumát 
elektronikus formában a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet részére benyújtja. A közbeszerzési eljárás hazai 
és uniós jogszabályok szerinti lebonyolítása a hazai partner felelőssége.

 (5) A  hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet az  ellenőrzött közbeszerzési eljárás lefolytatása során megállapított 
jogsértések esetén jogosult a  közbeszerzési eljárás lebonyolításával összefüggésben elszámolni kívánt költség 
arányos csökkentésére.

7. § (1) A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet a hitelesítés részeként gondoskodik a projektrészek megvalósításának 
helyszíni ellenőrzéséről. A  helyszíni ellenőrzés kockázat-elemzésen alapuló mintavételen keresztül valósul meg. 
A helyszíni ellenőrzést legkésőbb a projektrész zárójelentéséhez kapcsolódó hitelesítési tevékenység részeként kell 
lefolytatni.

 (2) A helyszíni ellenőrzés során ellenőrizni kell különösen
a) a hazai partner által megvalósított projektrész uniós támogatási szerződésnek megfelelő fizikai és pénzügyi 

előrehaladását,
b) a  hazai partner által benyújtott jelentés, valamint a  hazai partner által megvalósított projektrész tényleges 

fizikai és pénzügyi előrehaladásának összhangját,
c) azt, hogy a  jelentést alátámasztó bizonylatok eredeti példánya a  hazai partnernél rendelkezésre áll, és 

megegyezik a hazai partner által a jelentéshez elektronikusan vagy papír alapon benyújtott másolatokkal,
d) a  hazai partner által elektronikusan vagy papír alapon benyújtott nyilatkozat és az  azt megalapozó 

bizonylatok összhangját,
e) a termékek és szolgáltatások teljesítésének az uniós támogatási szerződésben foglaltakkal való összhangját,
f ) a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó szabályok betartását,
g) a  közbeszerzésekre vonatkozó uniós és nemzeti szabályok betartását, így különösen a  korábban már 

benyújtott dokumentumok eredeti dokumentumokkal való összhangját, a  benyújtott dokumentumok 
valódiságát és a dokumentumok megőrzésére vonatkozó szabályok betartását,

h) az  állami támogatással, a  környezetvédelemmel, az  esélyegyenlőséggel és a  fenntartható fejlődéssel 
kapcsolatos követelmények betartását és

i) az elkülönített számviteli nyilvántartás vezetését.
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8. § (1) A  hitelesítési tevékenységet dokumentálni kell, rögzítve az  elvégzett munkát, a  hitelesítés eredményét, hiba 
feltárása esetén a  megtett intézkedést, szabálytalanság gyanúja esetén a  szabálytalansági vizsgálat megindítása 
kezdeményezését.

 (2) Amennyiben szabálytalansági vizsgálat kezdeményezésének oka a  hitelesítési tevékenység során történt 
adminisztratív hibára vagy jogszabályváltozásra vezethető vissza, a  hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet 
külön vizsgálat lefolytatása nélkül megteheti a pénzügyi korrekció végrehajtásához szükséges intézkedéseket.

 (3) A  hiba feltárása és a  szükséges intézkedések megtétele céljából a  hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet 
vizsgálatot indíthat az elszámolni kért költség megfelelőségének megállapítására. A vizsgálat időtartama legfeljebb 
45 nap, amelybe nem számít bele a hazai partner iratpótlási kötelezettsége teljesítésének, továbbá a Közbeszerzési 
Döntőbizottság, más hatóság, bíróság eljárásának és az esetleges szakértői vizsgálat időtartama.

 (4) Amennyiben az  ügy körülményei szükségessé teszik, a  hibavizsgálat során a  hitelesítési tevékenységre kijelölt 
szervezet a  hazai partnertől felvilágosítást, hiánypótlást kérhet, valamint lehetőséget biztosíthat észrevételei 
megtételére. A kért felvilágosítás, hiánypótlás, észrevétel hazai partner általi teljesítéséig eltelt határidő a vizsgálat 
időtartamába nem számít bele.

 (5) A  hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet az  5.  és a  6.  § szerinti ellenőrzés elvégzését követően hitelesítési 
nyilatkozatot állít ki a hazai partner részére.

 (6) A  hazai társfinanszírozás akkor tekinthető elszámoltnak, ha a  hitelesítési nyilatkozatban elfogadott költségre 
vonatkozó kifizetési kérelem jóváhagyása megtörtént.

9. § (1) A hazai partner – ha nem ért egyet a 8. § (2) bekezdése szerinti vizsgálat megállapításával vagy a 8. § (5) bekezdése 
szerinti hitelesítési nyilatkozat tartalmával – a  kézhezvételétől számított öt munkanapon belül panasszal élhet 
a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet felé.

 (2) A panaszban meg kell jelölni
a) az érintett projekt megnevezését, azonosító számát,
b) a hazai partner azonosításához szükséges adatokat és
c) a  panasz indokoltságát igazoló tényeket, körülményeket, amelyek alátámasztják azt, hogy a  hitelesítési 

tevékenységre kijelölt szervezet nem az  előírásokkal összhangban járt el, vagy azokat nem megfelelően 
értékelte.

 (3) A  hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet a  panaszt – annak tárgyában kialakított álláspontjával együtt – 
öt munkanapon belül megküldi a nemzeti hatóság részére.

 (4) A nemzeti hatóság megvizsgálja a panaszt, és annak kézhezvételét követő tizenöt munkanapon belül tájékoztatja 
az érintetteket a vizsgálat eredményéről.

 (5) A nemzeti hatóság a panaszt érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha
a) azt az arra nyitva álló határidőn túl terjesztették elő,
b) nem az arra jogosult nyújtotta be, vagy
c) a kérelem nem felel meg a 9. § (2) bekezdésében foglaltaknak.

 (6) Amennyiben a  nemzeti hatóság a  panaszt érdemi vizsgálat nélkül nem utasítja el, a  hitelesítési tevékenységre 
kijelölt szervezet panasszal érintett költségre vonatkozó döntését helybenhagyja, vagy azt megsemmisíti, és 
a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezetet a panasszal érintett költségre vonatkozóan új döntés meghozatalára 
utasítja.

10. §  A nemzeti hatóság a kifizetési kérelem alátámasztásához szükséges információt a hitelesítési tevékenységre kijelölt 
szervezet bevonásával biztosítja.

11. § (1) Az  uniós támogatás és a  hozzá kapcsolódó hazai társfinanszírozás terhére elszámolható, az  eurótól eltérő 
pénznemben felmerülő költséget a hazai partner euróra váltja át – az (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 38. cikk (5) bekezdése alapján – az együttműködési programban meghatározott módon.

 (2) A hazai partner a számlán vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylaton szereplő összeget 
kizárólag euróban meghatározva nyújthat be a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet részére.
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5. Szabálytalanságkezelés

12. §  A  hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet feladata a  támogatás rendeltetésszerű és szabályszerű felhasználása 
érdekében annak biztosítása, hogy az  Európai Unió és Magyarország pénzügyi érdeke a  támogatás felhasználása 
során ne sérüljön, vagy ne sérülhessen.

13. § (1) A  hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezeten belül ki kell jelölni a  szabálytalanságok nyilvántartásáért és 
jelentéséért felelős személyt (a továbbiakban: szabálytalanság-felelős).

 (2) A szabálytalanság-felelős
a) lefolytatja a szabálytalansági vizsgálatokat,
b) összeállítja a szabálytalanságokkal kapcsolatos jelentéseket, és
c) a  DRP, az  Interreg CENTRAL EUROPE 2021–2027 program, valamint az  Interreg Europe program esetén 

gondoskodik a szabálytalanságokkal kapcsolatos adatok NAHU rendszerbe való feltöltéséről.

14. § (1) Aki a  támogatási folyamat bármely szakaszában szabálytalanság gyanúját észleli, vagy akinek ilyen gyanú 
tudomására jut, haladéktalanul írásban rögzíti azt, és megküldi a szabálytalanság-felelősnek.

 (2) A szabálytalanság-felelős a szabálytalanság gyanújáról való tudomásszerzés esetén javaslatot tesz a szabálytalansági 
vizsgálat megindítására és – ha szükséges – a kifizetések felfüggesztésére, a 16. § szerinti esetben a szabálytalansági 
vizsgálat mellőzésére vagy a  szabálytalansági gyanú megalapozatlansága esetén a  szabálytalansági vizsgálat 
megindításnak elutasítására.

 (3) A  hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet vezetője a  (2)  bekezdés szerinti javaslat alapján dönt 
a szabálytalansági vizsgálat megindításáról, mellőzéséről vagy elutasításáról, a kifizetések felfüggesztéséről.

 (4) Szabálytalansági vizsgálat az Európai Bizottságnak az együttműködési program lezárásáról szóló döntése kiadásától 
számított 3. év végéig indítható meg.

15. § (1) A  szabálytalansági vizsgálat megindítását követően a  szabálytalanság-felelős – szükség esetén – felhívja a  hazai 
partnert a  szabálytalansági vizsgálat lefolytatásához szükséges további iratok becsatolására, továbbá helyszíni 
vizsgálat lefolytatását kezdeményezheti. Az iratok becsatolásának és a helyszíni vizsgálat lefolytatásának időtartama 
az ügyintézési határidőbe nem számít bele. Amennyiben az ügy körülményei szükségessé teszik, a szabálytalansági 
vizsgálat során a szabálytalanság-felelős a hazai partnerről felvilágosítást, hiánypótlást kérhet, valamint lehetőséget 
biztosíthat észrevételei megtételére. A  kért felvilágosítás, hiánypótlás, észrevétel hazai partner általi teljesítéséig 
eltelt határidő a vizsgálat időtartamába nem számít bele.

 (2) A  szabálytalanság-felelős megvizsgálhat bármely dokumentumot, körülményt, tényt, amely a  szabálytalanság 
gyanújával kapcsolatos tényállás tisztázásához szükséges.

 (3) Ha a  szabálytalanság megállapításához a  Közbeszerzési Döntőbizottság, más hatóság vagy bíróság előzetes 
döntése vagy szakértői vizsgálat szükséges, a  szabálytalansági vizsgálatot külön döntés nélkül fel kell függeszteni 
a  Közbeszerzési Döntőbizottság, a  hatáskörrel rendelkező hatóság vagy bíróság döntésének közléséig vagy 
a szakvélemény kézhezvételéig. A felfüggesztés időtartama az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

16. §  A  hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet vezetője szabálytalansági vizsgálat mellőzésével állapíthat meg 
szabálytalanságot, és rendelhet el az e rendelet szerinti jogkövetkezményt, ha
a) a hazai partner ellen adósságrendezési, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési vagy a megszüntetésére 

irányuló egyéb eljárás vagy csődeljárás indult,
b) a  cégbíróság a  hazai partner céget a  törvényességi felügyeleti eljárásban hozott intézkedés vagy 

megszüntetési eljárás következtében hivatalból törli a cégjegyzékből,
c) a hazai partner elismeri a szabálytalanság tényét,
d) az Európai Bizottság, az audit hatóság, az audit csoport hazai tagja vagy bármely, ellenőrzést végző szervezet 

szabálytalanságot állapít meg, és a  szabálytalanság megállapításával a  hitelesítési tevékenységre kijelölt 
szervezet is egyetért,

e) rendszerszintű szabálytalanság történt, vagy
f ) a szabálytalanság oka kizárólag számítási hiba.

17. § (1) A  szabálytalanság-felelős a  szabálytalansági gyanút, a  szabálytalansági vizsgálat megindításának vagy 
elutasításának tényét és a szabálytalansági vizsgálat eredményét rögzíti a NAHU rendszerben.
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 (2) A  szabálytalansági vizsgálat megindításáról, a  szabálytalansági vizsgálat felfüggesztéséről, a  kifizetések 
felfüggesztéséről, valamint a  szabálytalansági vizsgálat lezárásáról a  szabálytalanság-felelős írásban tájékoztatja 
a hazai partnert, továbbá elektronikus formában értesíti a szabálytalansági vizsgálatban érintetteket.

18. § (1) A  szabálytalansági vizsgálat eredményéről – nem történt szabálytalanság megállapítása esetén is – 
a szabálytalanság-felelős szabálytalanság-vizsgálati jelentést készít.

 (2) A szabálytalanság-vizsgálati jelentésnek tartalmaznia kell különösen
a) az érintett projekt megnevezését, azonosító számát, a hazai partner azonosításához szükséges adatokat,
b) a szabálytalansági gyanúról való tudomásszerzés módját és idejét,
c) a szabálytalansági gyanú rövid összefoglalását,
d) a szabálytalansági vizsgálatban részt vevők megnevezését,
e) a megvizsgált dokumentumok, körülmények és tények felsorolását,
f ) a  meghallgatott személyek megnevezését, a  meghallgatás, vagy a  helyszíni vizsgálat során készült 

jegyzőkönyvnek a vizsgálatot végző és a meghallgatott vagy a helyszíni vizsgálat során jelen lévő személyek 
aláírásával ellátott példányát,

g) a  meghallgatott vagy a  helyszíni vizsgálat során jelen lévő személynek az  f )  pont szerinti jegyzőkönyv 
tartalmával kapcsolatos egyet nem értése esetén az erre utaló záradékot és

h) a szabálytalansági vizsgálat során megállapított következtetéseket.
 (3) A szabálytalanság tényének megállapítása esetén a szabálytalanság-vizsgálati jelentésnek tartalmaznia kell továbbá

a) a megsértett rendelkezésre történő pontos hivatkozást,
b) a visszakövetelendő vagy el nem számolható összeget,
c) az alkalmazandó intézkedésre vonatkozó javaslatot és
d) az intézkedési javaslat indokát.

19. § (1) A  hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet vezetője a  szabálytalanság-vizsgálati jelentés alapján dönt 
a  szabálytalansági vizsgálat lezárásáról. A  szabálytalansági vizsgálat lezárásának időpontja a  szabálytalansági 
vizsgálatot lezáró döntés meghozatalának a  napja. A  szabálytalansági vizsgálatot a  megindításától számított 
45 napon belül le kell zárni, amely határidő egy alkalommal további 45 nappal meghosszabbítható.

 (2) A szabálytalansági vizsgálat lezárulhat
a) annak megállapításával, hogy nem történt szabálytalanság, és a szabálytalansági vizsgálat intézkedés nélküli 

megszüntetésével,
b) a  szabálytalanság megtörténtét részben vagy egészben megállapító, és a  szabálytalansággal arányos 

intézkedést – így különösen a hazai partner részére kifizetett támogatás részleges vagy teljes visszafizetését – 
elrendelő döntéssel, vagy

c) a  még nem hitelesített költségek tekintetében annak megállapításával, hogy nem történt szabálytalanság, 
azonban a  hazai partner által benyújtott vagy a  következő időszakra vonatkozó jelentéshez kapcsolódóan 
benyújtásra kerülő elszámolás jóváhagyható összegéből el nem számolható összeg kerül megállapításra.

 (3) A  hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet a  szabálytalanságot a  hazai partnerre vonatkozóan állapítja meg 
akkor is, ha annak alapjául más személy vagy szervezet tevékenysége vagy mulasztása szolgált. A szabálytalanság 
– ide nem értve a rendszerszintű szabálytalanságot – megállapításával összefüggésben elrendelt intézkedés a hazai 
partnert terheli.

 (4) A  szabálytalanság-felelős a  (2)  bekezdés szerinti döntésről írásban tájékoztatja a  hazai partnert, továbbá 
elektronikus formában értesíti az elrendelt intézkedés végrehajtásában érintetteket.

20. § (1) A  közbeszerzésekről szóló törvény vagy a  közbeszerzési eljárásra vonatkozó egyéb jogszabály szabálytalanság 
megállapítására okot adó megsértésének gyanúja esetén a szabálytalanság-felelős a Közbeszerzési Döntőbizottság 
hivatalból történő eljárását kezdeményezheti.

 (2) Közbeszerzést érintő jogsértés megállapítása esetén a  közbeszerzési eljárás lebonyolításával összefüggésben 
kifizetendő díj hitelesítése vagy az arra eső támogatás kifizetése egészben vagy részben megtagadható, vagy a már 
kifizetett támogatás visszakövetelhető.

21. § (1) A  pénzügyi korrekcióval járó jogkövetkezményt minden esetben egyedileg, az  egyes ügyiratok alapján kell 
megállapítani. A  pénzügyi korrekció célja olyan helyzet visszaállítása, ahol a  támogatásra elszámolt költség 
összhangban van a vonatkozó uniós és nemzeti szabályokkal.
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 (2) Ha nem lehetséges egyedi módon számszerűsíteni a pénzügyi korrekció mértékét, vagy adott esetben aránytalan 
lenne, vagy félrevezető eredményre vezetne az érintett kiadás egészének visszavonása, átalányon alapuló korrekciót 
kell alkalmazni. Az  átalányon alapuló korrekció mértékét a  szabálytalanság súlya és pénzügyi következményei 
alapján kell meghatározni.

 (3) A hazai partner a pénzügyi korrekcióval érintett összeget nem használhatja fel, arra további költségelszámolás nem 
nyújtható be.

22. § (1) A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet gondoskodik arról, hogy a már kifizetett, de szabálytalanul felhasznált 
támogatási összeg, valamint annak kamatai a hazai partnertől visszakövetelésre kerüljön.

 (2) Ha a  szabálytalanul felhasznált támogatási összeg behajtása az  együttműködési program lezárásáig nem 
vezet eredményre, a  hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet a  behajtásra tett kísérletek és intézkedések 
dokumentációját a hazai partner zárójelentése jóváhagyásától számított legalább tíz évig megőrzi.

6. A szabálytalansági döntés elleni jogorvoslat

23. § (1) Az  a  hazai partner, akivel szemben szabálytalansági vizsgálat került lefolytatásra, valamint akivel szemben a  16.  § 
d) pontja alapján szabálytalansági vizsgálat mellőzésével kerül a szabálytalanság megállapításra, a szabálytalansági 
döntés jogszabálysértő volta, uniós támogatási szerződésbe vagy felhívásba ütközése esetén a  szabálytalansági 
döntés ellen egy alkalommal jogorvoslattal élhet.

 (2) A  jogorvoslati kérelmet a  szabálytalansági döntés közlésétől számított tíz napon belül, írásban, az  indokok 
megjelölésével kell benyújtani a  hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet részére. A  szabálytalansági döntés 
közlésének napja az a nap, amelyen az – hivatalos iratként – kézbesítésre került.

 (3) A jogorvoslati kérelemben meg kell jelölni
a) az érintett projekt megnevezését, azonosító számát, a hazai partner azonosításához szükséges adatokat,
b) a szabálytalanság-vizsgálati jelentés által megsértett rendelkezésekre történő pontos hivatkozást és
c) a jogorvoslati kérelem indokoltságát alátámasztó tényeket, körülményeket.

 (4) A jogorvoslati kérelemben új – a szabálytalansági vizsgálat során nem vizsgált – tényekre és körülményekre is lehet 
hivatkozni.

 (5) A  szabálytalansági döntésben meghatározott intézkedések végrehajtása – ide nem értve a  kifizetések 
felfüggesztését – a jogorvoslati eljárás lezárásáig nem kezdhető meg.

24. § (1) Ha a  hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet megállapítja, hogy a  szabálytalansági döntés jogszabályt sért, 
az uniós támogatási szerződésbe vagy a felhívásba ütközik, vagy a visszakövetelést elrendelő döntésben számítási 
hiba van, a szabálytalansági döntést visszavonja, vagy annak számítási hibáját javítja.

 (2) Ha a  szabálytalansági döntés visszavonása esetén a  szabálytalansági gyanú továbbra is fennáll, a  hitelesítési 
tevékenységre kijelölt szervezet annak kivizsgálására új szabálytalansági vizsgálatot folytat le a  15–22.  § 
rendelkezéseinek figyelembevételével.

 (3) Ha a  hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet a  szabálytalansági döntést nem vonja vissza, a  jogorvoslati 
kérelmet a szabálytalansági vizsgálat dokumentumaival, a jogorvoslati kérelem tárgyában kialakított álláspontjával 
és – ha releváns – a  közbeszerzési döntőbizottsági, egyéb hatósági vagy bírósági eljárásról szóló tájékoztatásával 
együtt megküldi a nemzeti hatóság részére.

 (4) A  nemzeti hatóság értesíti a  jogorvoslati eljárás megindításáról a  hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezetet, 
valamint a szabálytalansági vizsgálattal érintett uniós támogatási szerződés szerinti azon hazai partnert, akire nézve 
a  szabálytalansági döntés a  támogatási jogviszonyból származó jogot vagy kötelezettséget állapít meg, módosít 
vagy szüntet meg.

25. § (1) A nemzeti hatóság a jogorvoslati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha
a) a jogorvoslati kérelmet az arra nyitva álló határidőn túl terjesztették elő,
b) a jogorvoslati kérelmet nem az arra jogosult nyújtotta be, vagy
c) a  beadvány tartalmilag nem minősül jogorvoslati kérelemnek vagy nem tartalmazza a  jogszabály, az  uniós 

támogatási szerződés, illetve a  felhívás megsértett rendelkezésére vonatkozó pontos hivatkozást vagy 
a megsértett rendelkezésre vonatkozó indok részletes kifejtését.

 (2) A jogorvoslati kérelmet a kérelmező a jogorvoslati eljárás lezárásáig az erre irányuló nyilatkozattal visszavonhatja.
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26. § (1) A nemzeti hatóság a sérelmezett szabálytalansági döntés és az azt megelőző szabálytalansági vizsgálat vizsgálata 
során nincs kötve a jogorvoslati kérelemben foglaltakhoz.

 (2) Ha a  szabálytalansági gyanúval kapcsolatos tényállás tisztázásához vagy a  jogorvoslati kérelem elbírálásához 
szükséges, a nemzeti hatóság a jogorvoslati kérelem kiegészítésére szólíthatja fel a kérelmezőt.

 (3) A  nemzeti hatóság az  iratok felterjesztését követően, a  jogorvoslati eljárás során bármikor a  hitelesítési 
tevékenységre kijelölt szervezettől további – a szabálytalansági gyanúval kapcsolatos tényállás tisztázásához vagy 
a jogorvoslati kérelem elbírálásához szükséges – tájékoztatást kérhet. A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet 
a tájékoztatást haladéktalanul a nemzeti hatóság rendelkezésére bocsátja.

 (4) A nemzeti hatóság az  iratok felterjesztését követően, a  jogorvoslati eljárás során bármikor utasíthatja a hitelesítési 
tevékenységre kijelölt szervezetet a hitelesítés felfüggesztésére vagy a felfüggesztés megszüntetésére. A hitelesítés 
felfüggesztése elrendeléséről és megszüntetéséről a  hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet haladéktalanul 
tájékoztatja az érintett hazai partnert.

 (5) Ha a jogorvoslati kérelem tárgyában a döntés olyan előzetes kérdés eldöntésétől vagy elbírálásától függ, amelynek 
tárgyában az eljárás a Közbeszerzési Döntőbizottság, más hatóság vagy a bíróság hatáskörébe tartozik, a nemzeti 
hatóság a jogorvoslati eljárást a hatóság vagy bíróság döntésének közléséig felfüggeszti.

 (6) Ha az  (5)  bekezdés szerinti eljárás még nincs megindítva, és annak megindítására jogszabályban meghatározott 
határidőn belül lehetősége van, a  nemzeti hatóság az  eljárás megindítását kezdeményezi a  Közbeszerzési 
Döntőbizottságnál, más hatóságnál vagy a bíróságnál.

 (7) A (2) bekezdés szerinti eljárási cselekmény, valamint az (5) bekezdés szerinti jogorvoslati eljárás felfüggesztésének 
időtartama a jogorvoslati kérelem elbírálásának határidejébe nem számít bele.

27. § (1) A nemzeti hatóság a jogorvoslati kérelem tárgyában a következő döntéseket hozhatja:
a) a szabálytalansági döntést helybenhagyja,
b) a  szabálytalansági döntést megsemmisíti annak jogsértő volta esetén, vagy ha megállapítást nyer, hogy 

a  szabálytalanság jogszabályban meghatározott feltételei – jogsértés vagy az  ennek következtében 
bekövetkező pénzügyi érdeksérelem – nem állnak fenn, vagy

c) a  szabálytalansági döntést megsemmisíti, és – a  szabálytalansági gyanú fennállása esetén – új 
szabálytalansági vizsgálat lefolytatására utasítja a  hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezetet, ha 
a  jogorvoslati döntés meghozatalához nincs elég adat, a  jogorvoslati eljárás alatt új tény merült fel, vagy 
a tényállás tisztázása szükséges, de arra a jogorvoslati eljárás keretében nincs lehetőség.

 (2) Ha a  nemzeti hatóság a  szabálytalansági döntésben foglaltakhoz képest új szabálytalansági gyanút állapít meg, 
ennek kivizsgálása érdekében új szabálytalansági vizsgálat lefolytatására utasítja a hitelesítési tevékenységre kijelölt 
szervezetet.

 (3) A nemzeti hatóság tájékoztatja az érintetteket a jogorvoslati döntésről.
 (4) A jogorvoslati eljárást a jogorvoslati kérelem beérkezésétől számított 45 napon belül le kell folytatni.

7. Jelentés a szabálytalanságokról

28. § (1) A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet a megállapított szabálytalanságokról – ha az (EU) 2021/1060 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 69. cikk (2) bekezdése és a XII. melléklete alapján szükséges – az 1. § (1) bekezdés a), 
b), e) és f ) pontja szerinti programok esetén jelentést küld a nemzeti hatóság részére, az 1. § (1) bekezdés a) pontja 
szerinti program esetén – a nemzeti hatóságon keresztül – az irányító hatóság és az igazoló hatóság részére is.

 (2) A  szabálytalanságok jelentése érdekében a  hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet és a  nemzeti hatóság 
együttműködik az Európai Csalás Elleni Hivatal Koordinációs Irodájával.

III. FEJEZET
A DRP PROGRAMSZINTŰ VÉGREHAJTÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI

8. A programirányítás szabályozó dokumentumai

29. §  A DRP irányító hatóság az éves munkaterv és a monitoring bizottság által jóváhagyott szabályzó dokumentumok 
alapján látja el feladatait. Közvetlen szabályzó dokumentumok:
a) Interreg Program Dokumentum,
b) Programkiegészítő Dokumentum,
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c) Program kézikönyv (amely magában foglalja a Pályázati kézikönyvet, a Végrehajtási kézikönyvet és az önálló 
arculati elemeket),

d) Értékelési kézikönyv,
e) Kontroll irányelvek,
f ) Technikai segítségnyújtás menedzsment kézikönyv,
g) Irányítási és kontrollrendszer leírás.

30. §  A  DRP-ben részt vevő nem tagállamokra vonatkozó pénzügyi megállapodást – összhangban az  Interreg Program 
Dokumentummal – a DRP irányító hatóság vezetője írja alá.

9. Irányítási és kontrollrendszer-leírás

31. §  A  DRP irányító hatóság kialakítja a  DRP irányítási és kontrollrendszerét. A  partnerországok nemzeti ellenőrzési 
rendszereinek változásával kapcsolatban rendelkezésre bocsájtott információk felhasználásával a DRP irányító hatóság 
rendszeresen aktualizálja a  DRP irányítási és kontrollrendszerének leírását, amelyet minden év október 15. napjáig 
megküld az audit hatóság részére.

10. Pályáztatás és szerződéskötés

32. § (1) A monitoring bizottság
a) az  (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet 30.  cikk (2)  bekezdés a)  pontjának megfelelően 

jóváhagyja a projektek kiválasztásának szempontrendszerét,
b) jóváhagyja a pályázati kiírásokat, és
c) az (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikkének megfelelően kiválasztja a projekteket.

 (2) A  monitoring bizottság által kiválasztott projekt vezető partnerével a  DRP irányító hatóság köti meg az  uniós 
támogatási szerződést.

11. Pénzügyi adattovábbítás és kifizetési előrejelzés

33. § (1) A DRP irányító hatóság kifizetési előrejelzést küld az igazoló hatóság részére a tárgyévre és a tárgyévet követő évre 
vonatkozóan, legkésőbb január 10. napjáig, valamint július 10. napjáig.

 (2) Az  igazoló hatóság az  (1)  bekezdés szerinti előrejelzés alapján összeállítja a  tárgyévre és a  tárgyévet követő évre 
vonatkozó kifizetési előrejelzést, és benyújtja az  Európai Bizottság részére legkésőbb január 31. napjáig, valamint 
július 31. napjáig.

 (3) A  DRP irányító hatóság a  programra vonatkozóan összesített pénzügyi adatokat küld az  igazoló hatóság részére 
legkésőbb minden év január 10. napjáig, április 10. napjáig, július 10. napjáig és október 10. napjáig.

 (4) Az  igazoló hatóság a  (3)  bekezdés szerinti, programra vonatkozó összesített pénzügyi adatok alapján összeállítja 
a meghatározott sablon szerint adatszolgáltatást és benyújtja az Európai Bizottság részére minden év január 31. napjáig, 
április 30. napjáig, július 31. napjáig és október 31. napjáig.

12. Programszámla

34. § (1) A  programszámlán a  vezető partner által bármilyen jogcímen történő visszafizetés és a  támogatási összeg 
biztosítása írható jóvá.

 (2) A programszámláról indított átutaláshoz az átutalási megbízást az igazoló hatóság állítja ki. Az átutalási megbízást 
át kell adni pénzügyi teljesítésre a Magyar Államkincstár részére.

 (3) Az igazoló hatóság a Magyar Államkincstár által kiállított pénzforgalmi számlakivonat adatairól nyilvántartást vezet.
 (4) A  programszámla vezetésével és forgalmával kapcsolatban felmerült költség elszámolása a  központi 

költségvetésből történik.
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13. Az uniós támogatás folyósítása

35. § (1) A  vezető partner a  DRP elektronikus monitoring és információs rendszerben elkészíti és elektronikusan benyújtja 
a  projekt előrehaladási jelentést, valamint a  hitelesítési nyilatkozatok és számlaösszesítők alapján összeállított 
kifizetési kérelmet, és kezdeményezi az uniós támogatás visszatérítési folyamatának elindítását.

 (2) A  DRP irányító hatóság ellenőrzi és jóváhagyja a  benyújtott projekt előrehaladási jelentést és kifizetési kérelmet 
a DRP elektronikus monitoring és információs rendszerben.

 (3) Az  igazoló hatóság ellenőrzést és jóváhagyást követően gondoskodik az  uniós támogatás átutalásáról a  vezető 
partner fizetési számlája javára a  programszámla egyenlegének erejéig. Az  igazoló hatóság a  programszámláról 
részteljesítést nem végez.

14. Költségigazolás

36. § (1) Az igazoló hatóság a partnernél felmerült költség alapján átutalási kérelmet, költségnyilatkozatot és költségigazoló 
nyilatkozatot állít ki és nyújt be az Európai Bizottság részére.

 (2) Az  igazoló hatóság nyilatkozattételi kötelezettsége keretében meggyőződik arról, hogy az  átutalási kérelem, 
a költségnyilatkozat és a partnernél felmerült költség
a) adatai pontosak, és megbízható nyilvántartási rendszerből származnak,
b) ellenőrizhető bizonylaton alapul,
c) megfelel a vonatkozó uniós és nemzeti szabályoknak, és
d) – a  DRP-re alkalmazandó kritériumokkal összhangban – a  finanszírozás céljából kiválasztott, az  uniós és 

nemzeti szabályoknak megfelelő projekt vonatkozásában merült fel.
 (3) Az  igazoló hatóság a  költségigazoló nyilatkozat alátámasztása érdekében kiegészítő információt kérhet, amelyet 

a végrehajtásban érintett szervezetek kötelesek haladéktalanul az igazoló hatóság rendelkezésére bocsátani.
 (4) Az igazoló hatóság a költségigazoló nyilatkozat alátámasztása érdekében a végrehajtásban érintett szervezeteknél 

számlákra és egyéb, a  kifizetési kérelmet alátámasztó dokumentumokra kiterjedő ellenőrzést végezhet, valamint 
az eljárások megfelelőségének vizsgálatára irányuló helyszíni ellenőrzést folytathat le.

37. § (1) A nemzeti hatóság az igazoló hatóság által meghatározott formában hitelesítési jelentést állít ki, melyben nyilatkozik
a) az adott időszakban a hazai kontrollrendszer megfelelőségéről,
b) a DRP keretében kifizetett teljes elszámolható kiadásokról és közkiadásokról és
c) a szabálytalanságokról és a behajtott összegekről.

 (2) A nemzeti hatóság az igazoló hatóság által meghatározott ütemezés szerint megküldi a hitelesítési jelentést a DRP 
irányító hatóság részére.

38. §  A DRP irányító hatóság megküldi az igazoló hatóság részére
a) az ellenőrzési nyomvonalat,
b) az  Európai Bizottság irányítási és kontrollrendszerrel, elszámolható költségekkel és monitoringgal 

kapcsolatban megfogalmazott ajánlásait.

15. Elszámolás az Európai Bizottsággal

39. § (1) Az igazoló hatóság euróban számol el az Európai Bizottsággal.
 (2) Az  Európai Bizottság részére benyújtott időköziátutalás-igénylési dokumentáció, éves elszámolás csak olyan 

költségeket tartalmazhat, amelyeket a  partnerek kifizettek, a  DRP elektronikus monitoring és információs 
rendszerben rögzítettek, a  hitelesítés keretében ellenőriztek, bizonylatokkal támasztottak alá, és amelyek 
a támogatott projektekkel összefüggésben elszámolható költségnek minősülnek.

40. § (1) Az  igazoló hatóság az  Interreg alapok, a  hazai társfinanszírozás és a  partner saját forrásának felhasználása 
alapján prioritások szerinti bontásban összeállítja az  időközi átutalás igénylési dokumentációt a  DRP elektronikus 
monitoring és információs rendszerben, és megküldi az Európai Bizottság részére.

 (2) A költségnyilatkozat helyesbítéséről az igazoló hatóság gondoskodik.
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16. Éves elszámolás az Európai Bizottsággal

41. § (1) Az  éves elszámolás időszaka – a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel – a  számviteli év, amely a  tárgyév július 1. 
napjától a következő év június 30. napjáig tart. Az utolsó számviteli év 2029. július 1. napjától 2030. június 30. napjáig tart.

 (2) Az első éves elszámolás időszaka 2021. január 1. napjától 2022. június 30. napjáig tart.
 (3) Az éves elszámolás benyújtásának határideje a számviteli évet követő év február 15. napja.

42. § (1) Az audit hatóság a számviteli évben benyújtott költségnyilatkozatokból több alkalommal is végezhet mintavételt. 
Az igazoló hatóság az audit hatóság kérését követő 15 napon belül megküldi a statisztikai mintavételezés alapjául 
szolgáló tételeket az  audit hatóság részére. Az  igazoló hatóság legkésőbb minden év május 15. napjáig átadja 
az audit hatóságnak az aktuális számviteli évben az Európai Bizottsághoz benyújtott költségnyilatkozatok alapjául 
szolgáló tételeket, statisztikai mintavételezés céljából.

 (2) Az igazoló hatóság július 31. napját követően az előző számviteli év vonatkozásában már nem adhat be új tételeket 
vagy korábbi tételekhez kapcsolódó költségnövekményt tartalmazó költségnyilatkozatot.

 (3) Az  igazoló hatóság minden év május 15. napjáig megküldi a  DRP irányító hatóság részére az  éves összefoglaló 
táblázataiba beillesztendő összegeket az érintett számviteli évben benyújtott költségnyilatkozatokban végrehajtott 
korrekciók alapján.

 (4) A DRP irányító hatóság minden év október 31. napjáig elkészíti a számviteli évről az éves összefoglaló és a vezetői 
nyilatkozat első tervezeteit, és azokat megküldi az  audit hatóság és az  igazoló hatóság részére. A  DRP irányító 
hatóság azon projektek listáját is megküldi az  audit hatóság és az  igazoló hatóság részére, amelyeket nem kíván 
szerepeltetni az éves elszámolásban.

 (5) A  DRP irányító hatóság minden év szeptember 30. napjáig, június 30. napi fordulónappal elkészíti az  irányítási és 
kontrollrendszer számviteli év alatt bekövetkezett változásairól szóló beszámolót, és elküldi az audit hatóság részére.

 (6) Az  audit hatóság a  mintán elvégzett ellenőrzései alapján tett, az  egyes tételekre vonatkozó megállapításait 
legkésőbb október 31. napjáig átadja a DRP irányító hatóság, valamint az igazoló hatóság részére.

 (7) A  (4)  bekezdés szerint átadott listában felsorolt tételek az  éves elszámolásban nem szerepelhetnek. A  szabálytalan 
tételekről a DRP irányító hatóság, valamint az audit hatóság az igazoló hatóság bevonásával minden év november 15. 
napjáig egyeztethet.

 (8) Az igazoló hatóság minden év december 1. napjáig, november 15. napi fordulónappal elkészíti az éves elszámolás 
tervezetét, és átadja az audit hatóságnak. Az igazoló hatóság ezzel párhuzamosan megküldi a DRP irányító hatóság 
részére az éves összefoglaló táblázataiba beillesztendő éves elszámolásban érvényesített korrekciók összegét.

 (9) Az  audit hatóság az  éves összefoglalóra, vezetői nyilatkozatra és az  éves elszámolásra az  észrevételeit minden év 
december 15. napjáig megküldi a  DRP irányító hatóság, valamint az  igazoló hatóság részére. Az  igazoló hatóság 
az  éves összefoglalóra és vezetői nyilatkozatra az  észrevételeit minden év december 15. napjáig megküldi  
a DRP irányító hatóságnak.

43. § (1) A DRP irányító hatóság
a) az éves összefoglaló második tervezetét,
b) azon elszámoló bizonylatok és projektek listáját, amelyeket az éves elszámolásban nem kíván szerepeltetni, 

és
c) a vezetői nyilatkozat második tervezetét
november 15. napi fordulónappal, legkésőbb minden év január 5. napjáig megküldi az  igazoló hatóságnak és 
az audit hatóságnak.

 (2) Az  igazoló hatóság legkésőbb minden év január 10. napjáig véglegesíti az éves elszámolást, majd átadja az audit 
hatóságnak, ezzel egy időben, ha az  éves összefoglaló táblázataiban változást eredményez az  új éves elszámolás 
tartalma, arról a DRP irányító hatóságot tájékoztatja, az éves összefoglalóba beillesztendő tábla megküldésével.

 (3) A  DRP irányító hatóság legkésőbb minden év január 25. napjáig véglegesíti az  éves összefoglalót és a  vezetői 
nyilatkozatot.

 (4) Az  érintett szervezetek az  éves elszámolás dokumentumait az  (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 69. cikk (9) bekezdése szerinti elektronikus adatcsere rendszerbe minden év február 12. napjáig feltöltik.

 (5) A  feltöltött dokumentumokat az  igazoló hatóság február 15. napjáig továbbítja az  Európai Bizottság részére 
az elektronikus adatcsere rendszeren keresztül.
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17. A technikai segítségnyújtás

44. § (1) A  technikai segítségnyújtás keretből a  monitoring bizottság által elfogadott munkaterv szerinti, programszintű 
tevékenységek finanszírozhatóak.

 (2) A  technikai segítségnyújtás keret terhére, többéves fizetési kötelezettséggel járó szerződések megkötéséhez 
kötelezettségvállalás több évre vagy a költségvetési éven túli évre is szólhat. A maximális technikai segítségnyújtás 
keretet – amelyre kötelezettségvállalás köthető – a monitoring bizottság állapítja meg.

 (3) A  DRP irányító hatóság feladatai ellátásával kapcsolatban ténylegesen felmerült, a  központi költségvetés által 
megelőlegezett és elszámolható költségeket (beleértve a  személyi kiadásokat) a  DRP technikai segítségnyújtás 
keretének Interreg alapokból származó forrásai és a  programban részt vevő országok nemzeti hozzájárulásai 
100%-ban, a DRP programszámlájáról utófinanszírozás útján fedezik.

 (4) A  DRP irányító hatóság vezetőjének és munkatársainak javadalmazása a  program nemzetközi technikai 
segítségnyújtási keretéből kerül biztosításra.

18. A DRP irányító hatóság személyi állománya

45. § (1) A DRP irányító hatóság vezetője – a kinevezés és felmentés kivételével – delegált jogkörben gyakorolja a szervezeti 
egység munkatársai feletti munkáltatói jogokat.

 (2) A  DRP irányító hatóság munkatársainak kiválasztását – pályáztatás útján – a  monitoring bizottság által kijelölt 
tagokból álló „toborzó bizottság” (Recruitment Committee) végzi. A  DRP irányító hatóság álláshelyeire kiírt 
felhívások (a felvételi eljárások típusa, az álláshely betöltéséhez szükséges szakmai tapasztalathoz, a végzettséghez 
kapcsolódó követelmények, a kiválasztási kritériumok) előzetesen egyeztetésre kerülnek a toborzó bizottsággal.

 (3) A DRP irányító hatóság vezetője és munkatársai alkalmazásának általános feltételeit, így a finanszírozott álláshelyek 
számát és a javadalmazási rendszer általános kereteit (a fizetési kategóriákat, az illetményen vagy munkabéren felüli 
juttatást, indexálást) a monitoring bizottság határozza meg.

 (4) A  DRP irányító hatóság vezetője kinevezésekor és felmentésekor, valamint munkatársai munkaviszonyának 
létesítésekor és megszüntetésekor a  területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium előzetesen egyeztet a program monitoring bizottságával.

19. A szabálytalanságkezeléssel összefüggő feladatok

46. §  A  szabálytalanságok jelentése érdekében az  igazoló hatóság együttműködik az  Európai Csalás Elleni Hivatal 
Koordinációs Irodájával.

47. § (1) Ha az  audit hatóság ellenőrzési tevékenysége során a  költségnyilatkozat korrekciójával járó hibát állapít meg, 
az igazoló hatóság a soron következő átutalás igénylési dokumentációt vagy éves elszámolást a pénzügyi korrekció 
összegével csökkentett mértékben nyújtja be az Európai Bizottság részére.

 (2) Ha az  audit hatóság ellenőrzési tevékenysége során az  átutalás igénylési dokumentációban nem elszámolható 
tételt talál, felkéri a DRP irányító hatóságot, hogy kezdeményezze az átutalás igénylési dokumentáció korrekcióját. 
Az  igazoló hatóság az  érintett tételeket kiveszi az  éves elszámolásból, valamint a  DRP irányító hatóságtól kapott 
tájékoztatás alapján szükség szerint gondoskodik az átutalás igénylési dokumentáció megfelelő korrekciójáról.

48. §  A  DRP irányító hatóság a  rendszerszintű szabálytalanság megállapításáról vagy a  rendszerszintű szabálytalanság 
tudomására jutásáról az audit hatóságot és az igazoló hatóságot öt munkanapon belül értesíti.

49. § (1) A  DRP irányító hatóság a  csalás megelőzésében, azonosításában a  programszintű dokumentumokban foglaltak 
szerint működik közre.

 (2) Ha a  DRP irányító hatóságnak csalás vagy annak gyanúja jut a  tudomására, erről értesíti az  igazoló hatóságot, 
az audit hatóságot, valamint indokolt esetben az Európai Csalás Elleni Hivatal Koordinációs Irodáját.

20. Ellenőrzés

50. § (1) A  DRP irányító hatóság, az  igazoló hatóság és a  hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet a  szerződéskötésnek, 
a  pénzügyi lebonyolításnak, valamint ezen folyamatok adatainak a  DRP elektronikus monitoring és információs 



8754 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 205. szám 

rendszerben – a  rendelkezésre álló funkcionalitás függvényében – történő rögzítése, valamint a  DRP elektronikus 
monitoring és információs rendszeren kívüli tevékenység során biztosítja a négy szem elvének érvényesülését.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott szervezetek az  általuk az  európai uniós támogatások vonatkozásában 
lefolytatott belső ellenőrzések lezárt ellenőrzési jelentéseit, valamint a  jelentések alapján készített intézkedési 
terveket az ellenőrzés lefolytatását követően haladéktalanul megküldik az igazoló hatóság részére.

21. Az audit hatóság feladatai

51. § (1) Az  audit hatóság az  (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet 48.  cikk (1)  bekezdése szerint látja el 
a DRP egész területén az (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet 48. és a 49. cikkében meghatározott 
feladatokat.

 (2) Az audit hatóság
a) elkészíti az  (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet 78.  cikk (1)  bekezdése szerinti 

auditstratégiát,
b) elvégzi a rendszerellenőrzéseket,
c) elvégzi a projektek mintavételes ellenőrzését,
d) elvégzi az éves elszámolások vizsgálatát,
e) ellenőrzést végez az Európai Bizottság felkérése esetén,
f ) nyomon követi az  ellenőrzési jelentések megállapításait, javaslatai hasznosulását, az  intézkedési tervek 

végrehajtását,
g) teljesíti az Európai Bizottság részére az éves beszámolási kötelezettségeket,
h) részt vesz az  (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet 48.  cikk (1)  bekezdése szerinti 

egyeztetéseken,
i) véleményezi az Európai Bizottság ellenőrzéseiben felvetett kérdésekre adandó tagállami választervezeteket, 

részt vesz a szükséges tárgyalások lefolytatásában, valamint
j) gondoskodik az  Európai Bizottság audit hatósági tevékenység hatékonyságát vizsgáló ellenőrzései által 

felvetett kérdésekre adandó tagállami válaszok kialakításáról, a szükséges tárgyalások lefolytatásáról.
 (3) Az audit hatóság az (1) bekezdés szerinti feladatait az Európai Bizottság által meghatározott módszertani útmutatók, 

valamint a nemzetközileg elfogadott audit standardok alapján látja el.

22. Ellenőrzési tervezés

52. § (1) Az  audit hatóság elkészíti az  auditstratégiát az  (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
XXII. mellékletében meghatározott sablon szerint.

 (2) Az audit hatóság az Európai Bizottság erre irányuló kérése esetén benyújtja az auditstratégiát az Európai Bizottság 
részére.

 (3) Ha az  Európai Bizottság észrevételt tesz, az  audit hatóság a  válaszadásra meghatározott határidőn belül 
felülvizsgálja az auditstratégiát, és válaszát megküldi az Európai Bizottság részére.

 (4) Az audit hatóság az Európai Bizottsággal egyeztetett auditstratégiát megküldi a DRP irányító hatóság részére.
 (5) Az  audit hatóság az  első éves kontrolljelentésnek és auditvéleménynek a  Bizottság részére való megküldését 

követően, évente felülvizsgálja az auditstratégiát.
 (6) Az  audit hatóság az  auditstratégiában foglaltaknak megfelelően minden év május 31. napjáig elkészíti az  éves 

ellenőrzési tervét, melyet tájékoztatás céljából megküld az  államháztartásért felelős miniszter, valamint  
a DRP irányító hatóság részére.

23. Rendszerellenőrzés

53. § (1) Az  audit hatóság a  szükséges időközönként elvégezi az  (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
48. cikk (2) bekezdése szerinti rendszerellenőrzést.

 (2) Az  audit hatóság az  (1)  bekezdés szerinti rendszerellenőrzésről készült ellenőrzési jelentést a  jelentés lezárását 
követően haladéktalanul megküldi az Európai Bizottság és az ellenőrzött szervezet részére.
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24. Mintavételes ellenőrzés

54. § (1) Az  audit hatóság évente elvégezi az  igazoló hatóság által az  előző számviteli évben az  Európai Bizottság részére 
bejelentett költségek mintavételes ellenőrzését.

 (2) Az  audit hatóság részére korlátlan hozzáférést kell biztosítani a  DRP elektronikus monitoring és információs 
rendszerben tárolt adatokhoz.

 (3) Az  audit hatóság a  mintavételes ellenőrzésről készült ellenőrzési jelentést a  jelentés lezárását követően 
haladéktalanul megküldi az ellenőrzött szervezet részére.

25. Intézkedési terv

55. § (1) Az  ellenőrzéssel érintett szervezet vagy hatóság vezetője valamennyi vonatkozó, a  DRP összefüggő ellenőrzési 
jelentés kézhezvételétől számított húsz napon belül intézkedési tervet készíti, ha az  ellenőrzési jelentésben rá 
vonatkozó, intézkedést igénylő megállapítás szerepel, és felelős annak végrehajtásáért vagy a végrehajtás nyomon 
követéséért.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti szervezet vezetője gondoskodik az  intézkedési terv – így különösen a  szabálytalanságok 
kezelésével kapcsolatos intézkedések – megvalósításának folyamatos nyomon követéséről.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti szervezet vezetője minden évben, november 15. napi zárónappal beszámolót készít 
a  (2) bekezdés szerinti tevékenységéről, és azt, valamint az azt alátámasztó dokumentumokat tizenöt napon belül 
tájékoztatás céljából megküldi az audit hatóság részére.

IV. FEJEZET
EGYÉB RENDELKEZÉSEK

26. A DRP, az Interreg CENTRAL EUROPE 2021–2027 program és az Interreg Europe program 
forrásainak felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályok

56. § (1) A  DRP, az  Interreg CENTRAL EUROPE 2021–2027 program és az  Interreg Europe program forrásaiból 
állami támogatás a  Magyarországon székhellyel vagy az  Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és 
Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személy részére nyújtható.

 (2) Az  1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó – Interreg CENTRAL EUROPE 2021–2027 program és 
Interreg Europe program forrásaiból megítélt vissza nem térítendő – támogatás kizárólag átlátható formában 
nyújtott támogatásként nyújtható.

57. §  A DRP programból nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek:
a) a kutatási és innovációs kapacitás fejlesztése, növelése és a fejlett technológiák átvétele,
b) intelligens szakosodási, ipari átállási és vállalkozási célú képességek fejlesztése,
c) a megújuló energiák használatának elősegítése,
d) az  éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás előmozdítása és a  katasztrófakockázatok megelőzése, valamint 

a reziliencia javítása, az ökoszisztéma-alapú megközelítéseket figyelembe véve,
e) a vízhez való hozzáférés és a fenntartható vízgazdálkodás elősegítése,
f ) a természetvédelem támogatása, a biológiai sokféleség és zöld infrastruktúra védelme, többek között a városi 

térségekben, valamint valamennyi szennyezési forma csökkentése,
g) a munkaerőpiac hatékonyságának és inkluzivitásának fokozása, valamint a minőségi foglalkoztatáshoz való 

hozzáférés javítása a szociális infrastruktúra fejlesztésén keresztül, a szociális gazdaság előmozdítása,
h) az  inkluzív és minőségi oktatáshoz való hozzáférés javítása, képzés és az  egész életen át tartó tanulás 

biztosítása az  infrastruktúrák fejlesztése révén, beleértve a  rugalmasság elősegítését a  táv- és az  online 
oktatási és képzési formák terén,

i) a kultúra és a fenntartható turizmus szerepének erősítése a gazdaságfejlesztésben, társadalmi befogadás és 
szociális innováció,

j) a  közigazgatási szervek és az  érdekeltek szervezeti kapacitásának bővítése a  makroregionális és 
a tengermedence-stratégiák, valamint egyéb területi stratégiák megvalósítása érdekében,

k) egyéb beavatkozások a jobb együttműködésre épülő irányítás támogatása érdekében.



8756 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 205. szám 

58. §  Az Interreg CENTRAL EUROPE 2021–2027 programból nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek:
a) az innovációs kapacitások erősítése Közép-Európában,
b) készségek fejlesztése a  közép-európai intelligens szakosodáshoz, az  ipari átalakuláshoz és a  vállalkozói 

tevékenységhez,
c) az energiaátmenet támogatása egy klímasemleges Közép-Európa érdekében,
d) az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség növelése Közép-Európában,
e) a körforgásos gazdaság előmozdítása és a környezet védelme Közép-Európában,
f ) a városi mobilitás zöldebbé tétele Közép-Európában,
g) a vidéki és periférikus régiók közlekedési kapcsolatainak javítása Közép-Európában,
h) az integrált területi fejlődés irányításának megerősítése Közép-Európában.

59. §  Az Interreg Europe programból nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek:
a) az együttműködés jobb irányítása egy versenyképesebb és intelligensebb Európa megteremtése érdekében,
b) az együttműködés jobb irányítása egy zöldebb Európa megteremtése érdekében,
c) az együttműködés jobb irányítása egy szociálisabb és befogadóbb Európa megteremtése érdekében,
d) az együttműködés jobb irányítása egy jobban összekapcsolt Európa megteremtése érdekében,
e) az együttműködés jobb irányítása egy polgárokhoz közelebb álló Európa megteremtése érdekében.

27. Az európai területi együttműködésre irányuló támogatás

60. § (1) A  2021/1237/EU bizottsági rendelettel módosított 651/2014/EU bizottsági rendelet (a  továbbiakban: módosított 
általános csoportmentességi rendelet) 20. cikke szerint a 2021/1059/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet által 
meghatározott európai együttműködési projektekben részt vevő vállalkozásoknál felmerült költségekre irányuló 
támogatás összeegyeztethető a  belső piaccal az  Európai Unió működéséről szóló szerződés (a  továbbiakban: 
EUMSz) 107.  cikk (3)  bekezdése szerint, és mentesül az  EUMSz 108.  cikk (3)  bekezdésében foglalt bejelentési 
kötelezettség alól, amennyiben a  támogatási intenzitás nem haladja meg a  2021/1059/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 13. cikk (1) bekezdésében meghatározott 80%-os társfinanszírozási arányt.

 (2) A  módosított általános csoportmentességi rendelet 20a.  cikke szerinti a  vállalkozásoknak az  európai területi 
együttműködési projektekben való részvételéhez korlátozott összegű támogatások nyújthatók.

 (3) A  módosított általános csoportmentességi rendelet 20.  cikke szerinti támogatás esetében a  támogatás értéke 
vállalkozásonként és projektenként nem haladhatja meg a 2 millió eurót; a módosított általános csoportmentességi 
rendelet 20a. cikke szerinti támogatás esetében egy vállalkozásnak nyújtott támogatás teljes összege projektenként 
nem haladhatja meg a 20 000 eurót.

 (4) A  651/2014/EU bizottsági rendelet I. fejezetében meghatározott feltételeknek a  módosított általános 
csoportmentességi rendelet 20. és a 20a. cikkeinek alkalmazása esetén is teljesülniük kell.

28. A csekély összegű támogatás

61. § (1) Az  egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az  1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya 
alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: 
támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást 
ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak 
megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

 (2) A  támogatás odaítélése során az  adott pénzügyi évben, valamint az  előző két pénzügyi év alatt Magyarországon 
odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

 (3) Az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (2)  bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet partner 
az  a  vállalkozás, amely az  igényelt támogatást az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott kivételek szerint használná fel.

 (4) Nem nyújtható támogatás a  közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére 
teherszállító jármű vásárlására.

 (5) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással az EUMSz 107. és 108. cikkének az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról 
szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás 
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más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással 
az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

 (6) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos célú kockázatfinanszírozási intézkedés 
vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az  így halmozott összeg meghaladná a  csoportmentességi 
rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási 
intenzitást vagy összeget.

 (7) A partnernek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott 
feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a  részére a  támogatás odaítélésének 
évében és az azt megelőző két (2) pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

 (8) A  partner a  támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a  támogatási döntés meghozatala napjától 
számított tíz évig megőrzi.

 (9) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelettel szabályozott csekély összegű támogatás a DRP esetében nem nyújtható.

29. Az elektronikus monitoring és információs rendszerekre, valamint a NAHU rendszerre vonatkozó 
speciális szabályok

62. § (1) A DRP elektronikus monitoring és információs rendszer fejlesztéséről a DRP irányító hatóság gondoskodik.
 (2) A  DRP irányító hatóság, a  DRP audit hatósága és igazoló hatósága a  DRP elektronikus monitoring és 

információs rendszert használja a  DRP végrehajtásához kapcsolódó program szintű ellenőrzési, monitoring és 
szabálytalanságkezelési feladata ellátása során.

 (3) A nemzeti szintű hitelesítési feladatok ellátása során a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet a DRP, az Interreg 
CENTRAL EUROPE 2021–2027 program, az  Interreg Europe program és az  Urbact program által működtetett 
monitoring rendszereket, továbbá az  egyéb nemzeti szintű végrehajtási, ellenőrzési és szabálytalansági feladatok 
vonatkozásában a NAHU rendszert használja.

63. § (1) Ha a  DRP elektronikus monitoring és információs rendszer, valamint a  NAHU rendszer moduljainak alkalmazása 
egyes, általuk kezelt feladatok ellátását nem biztosítja, az  adott modulban el nem végezhető feladatok 
dokumentálását az  érintett szervezet működési kézikönyvében részletezett módon kell biztosítani. Az  érintett 
modulok elérhetővé válását követően haladéktalanul gondoskodni kell az adatok teljes körű utólagos rögzítéséről.

 (2) Ha a  DRP elektronikus monitoring és információs rendszer, valamint a  NAHU rendszer nem biztosítja az  átutalási 
megbízás rögzítését, az  érintett szervezet működési kézikönyve szerinti dokumentáltság mellett az  átutalási 
megbízás kiállítása elektronikus utalás nélkül papír alapon is történhet.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti esetben az  érintett szervezet köteles biztosítani a  DRP elektronikus monitoring és 
információs rendszeren, valamint a NAHU rendszeren kívüli utalás dokumentálásának alátámasztását.

 (4) Az  Európai Unióval történő elszámolás benyújtása a  DRP elektronikus monitoring és információs rendszerben 
teljeskörűen rögzített adatok alapján, kizárólag a  DRP elektronikus monitoring és információs rendszerben 
elkészített dokumentumokkal történhet.

 (5) Az  egyes feladatok papír alapon történő elvégzésének kötelezettsége vonatkozik az  értesítési, tájékoztatási 
kötelezettségre is.

64. §  A  DRP elektronikus monitoring és információs rendszerben létrehozott dokumentumok hiteles elektronikus 
közokiratnak minősülnek.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

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

66. §  Ez a rendelet
a) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló, 2021. június 24-i (EU) 2021/1058 számú 

európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) az  Európai Regionális Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök által támogatott európai területi 

együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2021. június 24-i  
(EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint
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c) az  Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az  Európai Szociális Alap Pluszra, a  Kohéziós Alapra, az  Igazságos 
Átmenet Alapra és az  Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös rendelkezések, 
valamint az  előbbiekre és a  Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a  Belső Biztonsági Alapra és 
a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok 
megállapításáról szóló, 2021. június 24-i (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

67. §  A  27. alcím a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2021. július 23-i 
2021/1237/EU bizottsági rendelete hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

68. §  A  28. alcím az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra 
való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást 
tartalmaz.

69. §  Hatályát veszti a  2021–2027-es programozási időszakban megvalósuló transznacionális és interregionális 
együttműködési programok végrehajtási intézményeiről szóló 574/2021. (X. 12.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 512/2022. (XII. 13.) Korm. rendelethez

A 2021–2027-es időszakban a transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásában részt vevő szervezetek

A B C D E F G

1.
Végrehajtásban érintett 

szervezet
Duna Régió Program

Interreg CENTRAL 

EUROPE 2021–2027 

transznacionális 

együttműködési program

Interreg Europe 

interregionális 

együttműködési program

Interact IV interregionális 

együttműködési program

ESPON 2030 interregionális 

együttműködési program

Urbact IV interregionális 

együttműködési program

2.
irányító hatóság és 
közös titkárság

az (EU) 2021/1059 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 45. cikk (1) bekezdése 
alapján kijelölt és a területfejlesztés stratégiai 
tervezéséért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium szervezeti és működési 
szabályzatában meghatározott szervezeti 
egység

– – – – –

3. igazoló hatóság Magyar Államkincstár – – – – –

4. audit hatóság Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság – – – – –

5.
az auditor csoport 
magyar tagja

–

Európai 
Támogatásokat 
Auditáló 
Főigazgatóság

Európai 
Támogatásokat 
Auditáló 
Főigazgatóság

– –

Európai 
Támogatásokat 
Auditáló 
Főigazgatóság

6. nemzeti hatóság
területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium

területfejlesztés 
stratégiai 
tervezéséért 
felelős miniszter 
által vezetett 
minisztérium

területfejlesztés 
stratégiai 
tervezéséért 
felelős miniszter 
által vezetett 
minisztérium

területfejlesztés 
stratégiai 
tervezéséért 
felelős miniszter 
által vezetett 
minisztérium

területfejlesztés 
stratégiai 
tervezéséért 
felelős miniszter 
által vezetett 
minisztérium

településfejlesztésért 
és 
településrendezésért 
felelős miniszter által 
vezetett minisztérium

7.
nemzeti 
kapcsolattartó 
pont

területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium

területfejlesztés 
stratégiai 
tervezéséért 
felelős miniszter 
által vezetett 
minisztérium

területfejlesztés 
stratégiai 
tervezéséért 
felelős miniszter 
által vezetett 
minisztérium

–

területfejlesztés 
stratégiai 
tervezéséért 
felelős miniszter 
által vezetett 
minisztérium

Lechner 
Tudásközpont 
Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

8.
hitelesítési 
tevékenységre 
kijelölt szervezet

Széchenyi Programiroda Tanácsadó és 
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Széchenyi 
Programiroda 
Tanácsadó és 
Szolgáltató 
Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság

Széchenyi 
Programiroda 
Tanácsadó és 
Szolgáltató 
Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság

– –

Széchenyi 
Programiroda 
Tanácsadó és 
Szolgáltató Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű 
Társaság
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A Kormány 513/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete
az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő 
intézkedésekről

A Kormány 
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 4. § és az 1. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 31.  § 
(9a)  bekezdése alapján adatot szolgáltató állami, egyházi tulajdonban álló, továbbá a  nemzeti felsőoktatásról 
szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti felsőoktatási intézmény részeként működő klinikai központ fekvőbeteg-
szakellátó egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: egészségügyi szolgáltató) a 2022. október 31. napján fennállt 
lejárt tartozásállománya alapján – ha az  meghaladja a  Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: 
finanszírozó) által 2022. január–november időszakban kifizetett finanszírozásának öt naptári napra jutó összegét – 
működési támogatásban részesül. A  működési támogatás összegét a  finanszírozó az  öt naptári napra jutó 
finanszírozásnak megfelelő lejárt tartozásállomány figyelembevételével számítja ki az egészségügyi szolgáltatónak 
az  Ebtv. 31.  § (9a)  bekezdése alapján történt adatszolgáltatása alapján. Az  e  bekezdés alapján nyújtott működési 
támogatást a  2.  § (1)–(3)  bekezdésének megfelelően lehet felhasználni. A  működési támogatás összegét 
a finanszírozó a honlapján közzéteszi.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti támogatás összegének megállapítása során nem vehető figyelembe a  Nagyértékű 
gyógyszerfinanszírozás előirányzat terhére már finanszírozott pénzügyi keretes készítmények finanszírozóra 
engedményezett összege.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti támogatás fedezetéül az  egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból 
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti 
Célelőirányzatokon belül a Működési támogatás előirányzata szolgál.

2. § (1) Az egészségügyi szolgáltató az 1. § (1) bekezdése szerinti működési támogatást
a) a  büntetés-végrehajtási szervezet részéről a  központi államigazgatási szervek és a  rendvédelmi szervek 

irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a  termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és 
azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet szerint teljesített megrendelésekből 
származó lejárt szállítói tartozások,

b) a 2022. október 31-én 60 napon túl lejárt szállítói tartozások,
c) a 2022. október 31-én 60 napon túl lejárt egyéb tartozások,
d) a 2022. október 31-én 31–60 napon belül lejárt szállítói tartozások,
e) a 2022. október 31-én 31–60 napon belül lejárt egyéb tartozások,
f ) a 2022. október 31-én 30 napon belül lejárt szállítói tartozások,
g) a 2022. október 31-én 30 napon belül lejárt egyéb tartozások,
h) a 2022. december 31-éig lejáró szállítói tartozások,
i) a 2022. december 31-éig lejáró egyéb tartozások
kiegyenlítésére használhatja fel 2022. december 31-éig, azzal, hogy a  sorrendben következő pontban 
meghatározott célra csak akkor használható fel a támogatás, ha a sorrendben azt megelőző pont szerinti tartozását 
az egészségügyi szolgáltató már kiegyenlítette.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti tartozások kiegyenlítése során nem számolhatóak el azon költségekből származó 
tartozások, amelyek kiegyenlítésére az  egészségügyi szolgáltató 2022. október 31-ig a  Járvány Elleni Védekezési 
Alapból támogatást kapott.

 (3) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti működési támogatás intézményi felújításra, beruházásra, fejlesztésre nem 
használható fel.

 (4) A  finanszírozó az  1.  § (1)  bekezdése szerinti működési támogatást 2022. december 20-ig utalványozza 
az egészségügyi szolgáltató részére.

 (5) A  működési támogatás (1)  bekezdés szerinti felhasználása során nem számolhatók el a  működési támogatás 
átutalása előtt kifizetett tartozások.
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3. § (1) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti működési támogatás jogszerű felhasználását a  kormányzati ellenőrzési szerv 
2023. szeptember 30-ig ellenőrzi. Az  ellenőrzés eredményéről a  kormányzati ellenőrzési szerv tájékoztatja 
az egészségbiztosításért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter). A kormányzati ellenőrzési szerv ellenőrzése 
eredményeképpen feltárt, a  támogatás felhasználásával kapcsolatos szabálytalanságok esetén visszatérítendő 
összeg mértékét és a visszatérítés határidejét a miniszter állapítja meg.

 (2) A visszavonandó összegről és annak időpontjáról a szolgáltatót és a finanszírozót a miniszter értesíti. A finanszírozó 
jogosult a támogatás kiutalása napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével terhelt visszatérítendő összeget 
három egyenlő részletben levonni az egészségügyi szolgáltató részére esedékes havi finanszírozási összegből.

4. §  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 513/2022. (XII. 13.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Millió forint

Megnevezés
2022. évi 

előirányzat

  Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás  

  Praxisfinanszírozás 119 596,0

Háziorvosi, szakdolgozói bértámogatás 103 946,0

Indikátorrendszer finanszírozása 7 300,0

  Eseti ellátás díjazása 649,3

  Ügyeleti szolgálat 13 106,2

Háziorvosi szolgáltató számára az egészségügyi államigazgatási szerv által szabad- 
vagy munkaszüneti napra elrendelt alapellátási tevékenység támogatása

772,5

1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen 245 370,0

  Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

  Iskolaegészségügyi ellátás 2 317,1

Iskolaegészségügyi ellátás bértámogatás 221,8

  Védőnői ellátás 24 009,8

  Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 483,4

  MSZSZ: gyermekgyógyászat 121,6

  MSZSZ: nőgyógyászat 96,3

2. Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen 27 250,0

Fogászati ellátás

 Praxisfinanszírozás 42 494,1

 Fogorvosi, szakdolgozói bértámogatás 32 148,9

3. Fogászati ellátás összesen 74 643,0

4. Otthoni szakápolás 6 480,8

5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 10 720,2

6. Művesekezelés 27 771,1

  Célelőirányzatok

  Méltányossági alapon történő térítések 4 741,5
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  Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 55,0

Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint 
háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása

2 500,0

Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata 20,0

Egészségügyi dolgozók 2018–2022. évi béremelésének fedezete 569 778,8

  Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete 3 830,1

  Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése 26 987,3

Fiatal szakorvosok támogatása 320,8

Működési támogatás 30 000,0

7. Célelőirányzatok összesen 638 233,5

8. Mentés 46 352,5

9. Laboratóriumi ellátás 24 266,1

  Összevont szakellátás

    Járóbeteg-szakellátás 199 757,8

Kódkarbantartás 0,0

Népegészségügy fejlesztése 0,0

2022. évi többletkapacitás befogadás fedezete 0,0

Működési költségelőleg 1 415,9

Molekuláris diagnosztikai (PCR) ellátás 7 791,6

Koronavírus járvánnyal kapcsolatos diagnosztika és ellátás 4 800,0

    Fekvőbeteg-szakellátás 660 095,9

     aktív fekvőbeteg-szakellátás 558 477,5

     krónikus fekvőbeteg-szakellátás 86 093,1

     fogvatartottak egészségügyi ellátása 1 927,6

     várólista csökkentés 13 597,7

    Extrafinanszírozás 1 000,0

    Speciális finanszírozású szakellátás 49 514,9

Járóbeteg szakrendelő számára a szakrendelési időn túli és hétvégi időszakra eső 
oltási tevékenységének fedezete

560,0

10. Összevont szakellátás összesen 924 936,1

12. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 600,0

14. Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás 177 159,8

ÖSSZESEN 2 203 783,1
”

A Kormány 514/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete
a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai 
ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló  
385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 
az  egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15.  § (4)  bekezdés a)  pontjában, 
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 246. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2.  § tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 246.  § d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. §  A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai 
ellátásáról, továbbá az  egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 8. § (1) bekezdés b) pontja a következő bh) alponttal egészül ki:
[A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az országos tisztifőorvost jelöli ki
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)]
„bh) 232/B. § (14) bekezdése,”
[szerinti feladatok ellátására.]

2. §  Az R. 8. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  NNK az  (1)  bekezdés b)  pont bh)  alpontjában foglalt feladat ellátása céljából az  adatok kutatása során 
olyan adatfeldolgozóval köthet szerződést, amely az általános adatvédelmi rendeletben foglaltak mellett megfelel 
a következő feltételeknek:
a) székhelye Magyarországon található,
b) egészségügyi adatok kutatásában legalább 180 nap gyakorlattal rendelkezik,
c) biztosítja az általa feldolgozott adatok Magyarországon történő tárolását,
d) adatfeldolgozói tevékenysége során biztosítja orvos közreműködését.
(5) A  (4)  bekezdés b) és d)  pontjában szereplő feltételt nem kell alkalmazni azon adatfeldolgozóra, amely 
az  adatkezelő megbízásából kizárólag technikai közreműködést biztosít, így különösen az  adatok rögzítését, 
tárolását, anonimizálását, továbbítását, korlátozását, törlését vagy megsemmisítését végzi.”

3. §  Az R.
a) 4.  § (1)  bekezdésében az „az országos tisztifőorvos” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Népegészségügyi 

Központ (a továbbiakban: NNK)” szöveg,
b) 6. §-ában a „Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK)” szövegrész helyébe az „NNK” szöveg,
c) 8. § (1) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében és 11. §-ában az „országos tisztifőorvost” szövegrész helyébe 

az „NNK-t” szöveg,
d) 8.  § (3)  bekezdésében, 10.  § (2) és (3)  bekezdésében az  „országos tisztifőorvos” szövegrész helyébe 

az „NNK” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 515/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete
a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak  
2023. évi kompenzációjáról

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

1. §  E rendelet hatálya
a) a költségvetési szervekre és a foglalkoztatotti állományukba tartozó,

aa) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerinti,
ab) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) szerinti,
ac) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) szerinti,
ad) a  különleges jogállású szervekről és az  általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi  

CVII. törvény (a továbbiakban: Küt.) szerinti,
ae) az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) szerinti,
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af ) a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti,

ag) a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a  továbbiakban: Hjt.) szerinti hivatásos és 
szerződéses katonai,

ah) a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Haj.) szerinti,
ai) az  igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 

(a továbbiakban: Iasz.) szerinti,
aj) a  legfőbb ügyész, az  ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az  ügyészi 

életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) szerinti,
ak) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti, valamint
al) a  2013. december 31-én a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi  

XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 66/G. § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői 
jogviszonyban állókra és

b) a  köznevelési, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális 
vagy sporttevékenységet ellátó bevett egyházra és belső egyházi jogi személyre (a  továbbiakban: egyházi 
foglalkoztató) és a velük
ba) az Mt. szerinti munkaviszonyban állókra, valamint
bb) a 2013. december 31-én a Gyvt. 66/G. § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői jogviszonyban 

állókra
[az a) és a b) pont a továbbiakban együtt: foglalkoztatott] terjed ki.

2. §  E rendelet szempontjából az  1.  § a)  pont aa)  alpontja szerinti közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell 
tekinteni
a) a  fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást 

nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok 
által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási 
kérdések rendezéséről szóló 2013. évi XXV. törvény (a  továbbiakban: Fbszt.) alapján megszüntetésre került 
gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjainak a  társaságnál, valamint közfinanszírozott egészségügyi 
szolgáltatónál és

b) a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a  továbbiakban: Tbszt.) szerinti gazdasági 
társaságok feladatainak átvételében érintett, a  feladatot átvevő költségvetési szervek közalkalmazottainak 
a társaságnál

munkaviszonyban töltött idejét.

3. § (1) A  foglalkoztatott a  2011–2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra 
(a  továbbiakban: kompenzáció) a  2023. év hónapjaira járó illetményének kifizetésével egyidejűleg, havonta  
a  (2)–(16)  bekezdésben foglalt feltételekkel jogosult. Az  a  foglalkoztatott, akinek jogviszonya 2011. december 
31-ét követően keletkezett, abban az esetben jogosult a kompenzációra, ha e rendelet hatálya alá tartozó szervvel  
a  2010. és 2011. évek bármelyikében vagy mindkét évben is az  1.  § szerinti jogviszonyok valamelyikében állt, és 
az  utolsó ilyen jogviszonyát követően munkavégzésre irányuló, az  1.  § szerintitől eltérő jogviszonyt – a  tartós 
megbízási szerződés kivételével – nem létesített.

 (2) A  tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével az  1.  melléklet szerinti kompenzációra 
jogosult az  a  foglalkoztatott, aki a  9.  § szerinti nyilatkozata alapján a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi  
CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre nem jogosult, és jogviszonya  
a  2010. év decemberében vagy annak egy részében az  e  rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval fennállt, és 
azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a  tartós megbízási szerződés és az  e  rendelet hatálya alá tartozó 
szervvel fennálló, 1.  § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag e  rendelet hatálya alá tartozó 
munkáltatóval létesített.

 (3) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet szerinti kompenzációra jogosult 
az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre 
nem jogosult, és jogviszonya az  e  rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval a  2010. év decemberében vagy 
annak egy részében nem állt fenn, azonban a 2011. év decemberében vagy annak egy részében fennállt, és azóta 
munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a  tartós megbízási szerződés és az  e  rendelet hatálya alá tartozó szervvel 
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fennálló, 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval 
létesített.

 (4) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet szerinti kompenzációra jogosult 
az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre 
egy kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három főnél kevesebb, továbbá nincs házas- vagy 
élettársa.

 (5) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet szerinti kompenzációra jogosult 
az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre 
két kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három főnél kevesebb, továbbá nincs házas- vagy 
élettársa.

 (6) Azon házas- vagy élettársak közül, akik a 9. § szerinti nyilatkozatuk alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi 
kedvezményre egy kedvezményezett eltartott után jogosultak, és az eltartottak száma három főnél kevesebb,
a) az  a  foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye házas- vagy élettársa tárgyhavi illetményénél alacsonyabb 

vagy azzal megegyezik, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet,
b) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi illetménye 

a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet 
szerinti kompenzációra jogosult.

 (7) Azon házas- vagy élettársak esetében, akik a 9. § szerinti nyilatkozatuk alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint 
családi kedvezményre két kedvezményezett eltartott után jogosultak, és az eltartottak száma három főnél kevesebb, 
és
a) legalább az egyikük tárgyhavi illetménye alacsonyabb, mint 109 000 forint, és a kettejük tárgyhavi illetménye 

közötti különbség legalább 50 000 forint,
aa) az  a  foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye házas- vagy élettársa tárgyhavi illetményénél 

alacsonyabb, vagy azzal megegyezik, a  tárgyhónap első napján érvényes illetménye 
figyelembevételével a 2. melléklet,

ab) az  a  foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi 
illetménye, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet 

szerinti kompenzációra jogosult;
b) mindkettőjük tárgyhavi illetménye eléri a  109 000 forintot, illetve a  kettejük tárgyhavi illetménye közötti 

különbség kisebb, mint 50 000 forint, a  tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével 
a 3. melléklet szerinti kompenzációra jogosult.

 (8) Az a foglalkoztatott, akinek a jogviszonya a 2010. év decemberében vagy annak egy részében az e rendelet hatálya 
alá tartozó munkáltatóval fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a  tartós megbízási szerződés 
és az e  rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag 
e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye
a) 2,29%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – kompenzációra jogosult, ha a  9.  § szerinti 

nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre
aa) egy, két vagy három kedvezményezett eltartott után jogosult, az  eltartottak száma eléri 

vagy meghaladja a  három főt, és a  tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem éri el  
a 135 000 forintot,

ab) négy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult, és a  tárgyhónap első napján érvényes 
illetménye nem éri el a  135 000 forintnak a  három feletti kedvezményezett eltartottak száma és  
a 20 000 forint szorzatával növelt összegét;

b) 1,53%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – kompenzációra jogosult, ha a  9.  § szerinti 
nyilatkozata alapján az  Szja tv. 29/A. és 29/B.  §-a szerint családi kedvezményre egy vagy több 
kedvezményezett eltartott után jogosult úgy, hogy az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt, és 
a tárgyhónap első napján érvényes illetménye meghaladja az a) pont szerinti illetményhatárt, de nem haladja 
meg a 213 500 forintot.

 (9) A  tárgyhónap első napján érvényes illetménye 1,53%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – 
kompenzációra jogosult az  a  foglalkoztatott, akinek jogviszonya a  rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval  
a  2010. év decemberében vagy annak egy részében nem állt fenn, de a  2011. év decemberében vagy annak egy 
részében fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a  tartós megbízási szerződés és az  e  rendelet 
hatálya alá tartozó szervvel fennálló 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag e rendelet hatálya 
alá tartozó munkáltatóval létesített, és aki a  9.  § szerinti nyilatkozata alapján az  Szja tv. 29/A. és 29/B.  §-a szerint 
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családi kedvezményre egy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult úgy, hogy az eltartottak száma eléri 
vagy meghaladja a három főt, és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem haladja meg a 213 500 forintot.

 (10) Az  államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, a  foglalkoztatottnak 
a  kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a  garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet 
szerinti, 2011. évi, illetve 2012. évi illetményemelésre vonatkozó munkáltatói nyilatkozat alapján  
a  (2)–(9)  bekezdés szerinti kompenzáció összegét az  illetményszámfejtést végző szervezet legfeljebb nulla 
összegig csökkenti a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló  
337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet], valamint a  kötelező 
legkisebb munkabér (minimálbér) és a  garantált bérminimum megállapításáról szóló 298/2011. (XII. 22.)  
Korm. rendelet [a továbbiakban: 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet] szerinti minimálbér és garantált bérminimum 
elérése érdekében végrehajtott illetményemelés 94%-ának 100 forintra kerekített összegével.

 (11) Az  Fbszt. és a  Tbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjai esetében 
az  államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, a  foglalkoztatottnak 
a  kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a  garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet 
kötelező személyi alapbéremelésre, illetve a  munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges 
munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a  béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető 
mértékéről szóló 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet] alapján 
elvárt munkabéremelésre vonatkozó munkáltatói nyilatkozat alapján a  (2)–(9)  bekezdés szerinti kompenzáció 
összegét az illetményszámfejtést végző szervezet legfeljebb nulla összegig csökkenti
a) a  337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében 

végrehajtott személyi alapbéremelés,
b) a  299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti munkabéremelés, vagy ennek hiányában a  298/2011. (XII. 22.) 

Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott személyi 
alapbéremelés

94%-ának 100 forintra kerekített összegével.
 (12) Az  Fbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok azon foglalkoztatottjai, akiknek 

továbbfoglalkoztatására az Fbszt. 7. § (1) bekezdése vagy 7. § (2) bekezdés b) pontja alapján nem került sor, nem 
jogosultak kompenzációra.

 (13) A  munkaidő hosszának megváltozásakor a  kompenzáció összegét úgy kell megállapítani, hogy a  munkaidő 
növekedése esetén az addig alkalmazott (10) és (11) bekezdés szerinti levonást kell a  továbbiakban is alkalmazni, 
a munkaidő csökkenése esetén a levonást a munkaidő változásának arányában csökkenteni kell.

 (14) Az  1.  § szerinti jogviszony hóközi létesítése, illetve megszűnése esetén a  foglalkoztatott a  törthónapra  
a (2)–(13) bekezdés szerinti kompenzáció 100 forintra kerekített időarányos részére jogosult.

 (15) Az  1.  § szerinti jogviszonyok közül egyidejűleg több jogviszonyban álló foglalkoztatott a  teljes munkaidős 
jogviszonyában jogosult a  kompenzációra. Az  1.  § szerinti teljes munkaidős jogviszony hiányában az  időben 
legkorábban keletkezett jogviszonyban jár a kompenzáció.

 (16) Nem jogosult kompenzációra a  foglalkoztatott a  fizetés nélküli szabadság, valamint az  egész napos igazolatlan 
távollét időtartamára. A  kompenzáció emiatt kieső összegét a  tárgyhónapban kieső munkanapok számának 
a  foglalkoztatott munkarendje szerinti, a  tárgyhónap egészére megállapított munkanapok számához viszonyított 
arányában, 100 forintra kerekítve kell megállapítani.

4. § (1) A 3. § vonatkozásában – a (2) és (3) bekezdésben, valamint a 3. § (10) bekezdésében meghatározott kivételekkel – 
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában illetményként kell figyelembe venni
a) a  Kjt. 66.  §-a és 79/E.  §-a szerinti illetményt (beleértve a  garantált illetmény feletti, a  munkáltató döntése 

alapján megállapított illetményrészt is), továbbá a  közalkalmazott számára a  Kjt. 70–75.  §-a alapján 
megállapított illetménypótlékot,

b) a  Kttv. 131.  § (2)  bekezdése szerinti – a  Kttv. 133.  § (3)–(6)  bekezdése szerinti alapilletmény-eltérítés 
figyelembevételével számított – illetményt, valamint a kormányzati ügykezelők esetén a Kttv. 208. §-a, illetve 
a közszolgálati ügykezelők esetén a Kttv. 242. §-a szerinti illetményt,

c) a Kit. szerinti illetményt,
d) a Küt. szerinti illetményt,
e) a  hivatásos foglalkoztatottak esetében a  Hszt. 168.  §-a szerinti távolléti díj alapját képező illetményt, 

a  rendvédelmi alkalmazottak esetében a  Hszt. 289.  §-a szerinti illetményt, a  rendvédelmi szervnél működő 
egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatottak esetében a  Hszt. 317/B.  §-a és a Hszt. 317/C.  §-a szerinti 
illetményt,
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f ) a Hjt. 2. § 41. pontja szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,
g) a  Haj. 67.  §-a szerinti illetményt (beleértve a  garantált illetmény feletti, a  munkáltató döntése alapján 

megállapított illetményrészt is), a  honvédelmi alkalmazott számára a  Haj. 70–74.  §-a alapján megállapított 
illetménypótlékot, a  Haj. 75.  §-a alapján megállapított honvédelmi illetménykiegészítést, továbbá az  egyes 
egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az  ahhoz 
kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet  
[a továbbiakban: 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet] szerinti rendszeres pótlékokat,

h) az Iasz. 96. § (1) bekezdése szerinti illetményt,
i) az Üjt. 59. § (2) bekezdése, 114. § (1) bekezdése és 135. § (1) bekezdése szerinti illetményt,
j) az  Mt. hatálya alá tartozó, a  közcélú tevékenységet folytató egyházi intézményeknél és az  országos 

nemzetiségi önkormányzat hivatalánál, illetve az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési 
szerveinél foglalkoztatott munkavállalók alapbérét és rendszeres bérpótlékait,

k) a Gyvt. 66/H. § (3)–(5) bekezdése szerinti díjazást,
l) a  költségvetési szervként működő köznevelési intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott 

pedagógusok esetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65.  § (1)  bekezdése 
szerinti illetményt (beleértve a  garantált illetmény feletti, a  munkáltató döntése alapján megállapított  
illetményrészt is), továbbá a 65. § (3) bekezdése szerint megállapított illetménypótlékot,

m) a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvény szerinti devizailletményt,
n) az Eszjtv. 8. §-a szerinti illetményt, beleértve a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet szerinti rendszeres pótlékokat.

 (2) A  kompenzáció a  személyi jövedelemadó-előleg megállapításánál nem rendszeres jövedelemnek minősül, és 
a költségvetési rend szerint foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaiként kell elszámolni. A kifizetés a statisztikai 
elszámolásokban a szociális költségek között kerül figyelembevételre.

5. § (1) A  központi költségvetés a  Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 
(a  továbbiakban: 2023. évi költségvetési törvény) 4.  § (1)  bekezdés a)  pontjában megjelölt céltartalék terhére, 
az e rendeletben meghatározottak szerint biztosít fedezetet (a továbbiakban: támogatás)
a) a  központi költségvetési szervek, a  köztestületi költségvetési szervek és az  országos nemzetiségi 

önkormányzati költségvetési szerv,
b) a helyi nemzetiségi önkormányzatok, továbbá
c) a bevett egyház
részére az e rendelet alapján járó kompenzáció és annak járulékai kifizetéséhez.

 (2) Az  országos és a  helyi nemzetiségi önkormányzatot megillető (1)  bekezdés szerinti támogatásról 
a  nemzetiségpolitikáért osztott hatáskörben felelős miniszterek adatot szolgáltatnak az  államháztartásért felelős 
miniszter részére.

 (3) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti költségvetési szervek esetében nem vehető igénybe a  támogatás a  részben 
vagy egészben külön – ide nem értve az  európai uniós forrás terhére finanszírozott – feladat ellátására kötött 
szerződésből származó bevétel terhére foglalkoztatottak után.

 (4) Az e rendelet alapján igénybe vett támogatás kizárólag a foglalkoztatottak 2023. évi kompenzációjára használható 
fel, más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

6. § (1) Az  1.  § a)  pontja szerinti költségvetési szerveknél és a  helyi nemzetiségi önkormányzatoknál a  támogatás 
megállapítása a  költségvetési szerv által várhatóan ténylegesen kifizetésre kerülő – az  államháztartásért felelős 
miniszter által március hónapban felmért – összeg alapján történik.

 (2) Az  (1)  bekezdés alapján igénybe vett támogatással 2023. november 10-éig el kell számolni, amely intézkedést 
az államháztartásért felelős miniszter készíti elő.

 (3) Ha a  költségvetési szerv az  elszámolást követően állapít meg visszafizetési kötelezettséget, azt a  2023. évi 
költségvetési maradvány elszámolása keretében kell teljesíteni.

 (4) A  támogatás folyósítása és elszámolása érdekében az  országos és a  helyi nemzetiségi önkormányzat részére 
a  nemzetiségpolitikáért osztott hatáskörben felelős miniszterek támogatói okiratot adnak ki az  országos 
nemzetiségi önkormányzat hivatalánál, valamint az  országos és a  helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési 
szerveinél foglalkoztatottakat megillető kompenzáció biztosításáról. A (2) bekezdés szerinti elszámolás során igazolt 
új támogatási igény vagy többlettámogatásra való jogosultság felmerülése esetén az országos és helyi nemzetiségi 
önkormányzat részére a támogatás biztosítása érdekében új igény esetén támogatói okirat kiadására, többletigény 
esetén a  korábbiakban kiadott támogatói okirat módosítására kerül sor. A  (2)  bekezdés szerinti elszámolás 
keretében visszafizetett támogatás nem tekinthető a  költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevételének, így 
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az  országos és helyi nemzetiségi önkormányzatot nem terheli az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(a továbbiakban: Áht.) 53/A. § (2) bekezdése szerinti kamatfizetési kötelezettség.

 (5) Az  (1)  bekezdés szerint nyújtott támogatás intézmények közötti átadása esetén az  átadásra kerülő előirányzatot 
az átadás-átvételi dokumentumban nevesítve szerepeltetni kell.

7. § (1) A  támogatásra az  egyházi foglalkoztató a  bevett egyházon és az  egyházi foglalkoztató fenntartóján keresztül 
jogosult. A  támogatás folyósítására és elszámolására az  egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős 
miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kiadott támogatói okirat alapján kerül sor.

 (2) A  bevett egyházak részére a  2023. évi bérkompenzáció összegéből előzetes hozzájárulásként legfeljebb  
200 000 000 forint kerül átadásra a miniszter által 2023. március hónapban felmért, a bevett egyház által benyújtott 
és a miniszter által elfogadott igények alapján, azok arányában.

 (3) A  támogatás terhére a  miniszter – utólagos elszámolás mellett – előleget nyújt. Az  előleg nyújtásának feltétele 
a  költségvetési szervek és a  bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2022. évi 
kompenzációjáról szóló kormányrendelet alapján kapott támogatással történő elszámolás és annak elfogadása.

 (4) A  bevett egyház a  támogatást az  egyházi foglalkoztató fenntartója részére utalja át. Az  egyházi foglalkoztató 
fenntartója a támogatást az egyházi foglalkoztató részére átadja, illetve a 3. § (1) bekezdésében meghatározott célra 
fordítja.

8. § (1) A  támogatás igénylése a  bevett egyház által az  államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium, 
valamint a  miniszter által vezetett minisztérium, illetve a  tárca nélküli miniszter e  felelőssége keretében ellátott 
tevékenysége segítésére kijelölt minisztérium honlapján közzétett
a) igénylőlapnak és
b) az a) pont szerinti igénylőlap alapján összesített adatokat tartalmazó adatlapnak
a miniszter részére történő megküldésével történik.

 (2) Az  előlegből a  2023. január–szeptember hónapokra ténylegesen kifizetett és a  2023. október–december 
hónapokra várhatóan kifizetésre kerülő összegekről a  bevett egyház 2023. november 10-éig tájékoztatást,  
a  2023. január–december hónapokra ténylegesen kifizetett összegekről pedig 2024. január 31-éig elszámolást 
nyújt be a  miniszternek. A  tájékoztatás és az  elszámolás tartalma az  államháztartásért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium, valamint a miniszter által vezetett minisztérium, illetve a tárca nélküli miniszter e felelőssége 
keretében ellátott tevékenysége segítésére kijelölt minisztérium honlapján közzétett – ágazati bontású, az  ágazat 
teljes létszámát, az  érintettek létszámát, havi bontásban a  ténylegesen kifizetett és a  várhatóan kifizetésre 
kerülő összegeket és a  munkaadókat terhelő járulékokat bemutató – beszámoló és rövid szöveges jelentés. 
Az e bekezdés szerinti tájékoztatás vagy elszámolás keretében jelzett új támogatási igény vagy többlettámogatásra 
való jogosultság felmerülése esetén a  bevett egyház részére a  támogatás biztosítása érdekében új igény 
esetén támogatói okirat kiadására, többletigény esetén a  korábbiakban kiadott támogatói okirat módosítására 
kerül sor, melynek jogosságát az  e  bekezdés szerinti elszámolás keretében szükséges igazolni. Az  e  bekezdés 
szerinti elszámolás keretében visszafizetett támogatás nem tekinthető a  költségvetési támogatás jogosulatlan 
igénybevételének, így azt nem terheli az Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerinti kamatfizetési kötelezettség.

 (3) Az  elszámolás utólagos – adott esetben helyszíni ellenőrzés útján történő – ellenőrzése céljából az  egyházi 
foglalkoztató jogosult személyenkénti bontásban elkülönített nyilvántartást vezetni.

9. § (1) A foglalkoztatott a 2023. évi kompenzációjának megállapításához a saját munkáltatója részére nyilatkozik a családi 
kedvezményre való jogosultságáról, az  annak igénylése során figyelembe vehető kedvezményezett eltartottak, 
valamint az  eltartottak számáról, adóazonosító jeléről, saját és házas- vagy élettársa illetményéről, jogviszonya 
keletkezésének időpontjáról. A  nyilatkozat mintáját és kitöltési útmutatóját az  államháztartásért felelős miniszter 
az általa vezetett minisztérium honlapján – e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg – közzéteszi.

 (2) A  nyilatkozó a  nyilatkozatot 2023. március 15-éig nyújtja be a  munkáltatónak két példányban. Ha a  jogviszony 
év közben keletkezett, a  jogviszony keletkezésével egyidejűleg köteles a  nyilatkozó benyújtani a  nyilatkozatot. 
A  munkáltató az  egyik példányon igazolja az  átvételt, a  másik példányt intézkedésre megküldi az  illetékes 
illetményszámfejtő helynek.

 (3) A 3. § (15) bekezdésében meghatározott esetben a nyilatkozó nyilatkozatát az őt teljes munkaidős jogviszonyban 
foglalkoztató munkáltatónak köteles a  (2)  bekezdés szerinti határidőig leadni. Teljes munkaidős jogviszony 
hiányában a nyilatkozó nyilatkozatát a  (2) bekezdésben meghatározott határidőig annak a munkáltatónak köteles 
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leadni, akinél jogviszonya a  legkorábban keletkezett, illetve azonos időpontban keletkezett jogviszonyok esetén 
a választása szerinti munkáltatónak köteles leadni.

 (4) A munkáltatói igazolást tartalmazó nyilatkozatot a nyilatkozó köteles öt évig megőrizni.
 (5) A  tárgyhó 15-éig benyújtott nyilatkozat alapján a  nyilatkozó kompenzációra a  tárgyhóban jogosulttá válik, és 

annak összege a  tárgyhóra esedékes illetménye számfejtésével egyidejűleg kifizetésre kerül. A  tárgyhó 15-e után 
benyújtott nyilatkozat alapján a nyilatkozó a kompenzációra kizárólag a nyilatkozat leadását követő hónaptól válik 
jogosulttá, és az  a  tárgyhónapot követő hónapra esedékes illetmény számfejtésével egyidejűleg kerül kifizetésre. 
A március 15-éig benyújtott nyilatkozatok esetén a január és február hónapok után járó kompenzáció is kifizetésre 
kerül.

10. § (1) Ha a leadott nyilatkozatban feltüntetett, a kompenzáció megállapításánál irányadó adatok év közben módosulnak, 
a  nyilatkozó az  erről való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles újabb nyilatkozat kitöltésével 
bejelenteni a változást a munkáltatónak.

 (2) A  munkáltató a  nyilatkozat II. részében foglaltak módosítását változásbejelentéssel teheti meg, a  nyilatkozat  
III. részében a változás bekövetkezésének dátumaként 2023. január 1-jét jelölve meg.

 (3) A  bejelentett változás alapján a  változás bekövetkezése dátumának alapulvételével kerül megállapításra és 
érvényesítésre a kompenzáció összege.

 (4) Ha olyan változás bejelentésére került sor, amely alapján a  foglalkoztatott nem, vagy csökkentett összegű 
kompenzációra jogosult, a  kompenzáció összegére vonatkozó jogosultsága megszűnik vagy csökken. A  változás 
bejelentése előtt a  korábbi nyilatkozat alapján a  változás bekövetkezésének dátumát követően kifizetett 
kompenzáció összege visszavonásra kerül.

 (5) Ha a  nyilatkozó a  kompenzáció megállapítása érdekében tett nyilatkozat kitöltésével valótlan adatot közölt, 
a kompenzáció már teljesített összege visszavonásra, és a kompenzáció további folyósítása felfüggesztésre kerül.

 (6) Ha a  kompenzáció nem az  e  rendeletben foglaltaknak megfelelő megállapítása és kifizetése nem 
az  (5)  bekezdésben foglaltak alapján valósult meg, vagy az  illetményeltérítés összege visszamenőleg kerül 
megállapításra, a  már kifizetett kompenzáció összege a  következő hónap(ok) kompenzációjának összegéből 
levonásra kerül.

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

12. §  E rendeletet első alkalommal a 2023. év január hónapra járó illetmény számfejtésekor kell alkalmazni.

13. §  Ez a rendelet 2024. június 30-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 515/2022. (XII. 13.) Korm. rendelethez

A 3. § (2) bekezdése szerinti kompenzáció összege

A B C D E F G H I J

1.
 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció  

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

2.  –500  100  29501–30000  8 000  59001–59500  15 900  130001–131500  14 900  214001–214500  8 500

3.  501–1000  300  30001–30500  8 100  59501–60000  16 000  131501–133000  14 800  214501–215000  8 400

4.  1001–1500  400  30501–31000  8 300  60001–60500  16 200  133001–134500  14 700  215001–215500  8 200

5.  1501–2000  500  31001–31500  8 400  60501–61000  16 300  134501–136500  14 600  215501–216000  8 100

6.  2001–2500  700  31501–32000  8 500  61001–61500  16 400  136501–138000  14 500  216001–216500  8 000

7.  2501–3000  800  32001–32500  8 700  61501–62000  16 600  138001–139500  14 400  216501–217000  7 800

8.  3001–3500  900  32501–33000  8 800  62001–62500  16 700  139501–141000  14 300  217001–217500  7 700

9.  3501–4000  1 100  33001–33500  9 000  62501–63000  16 800  141001–142500  14 200  217501–218000  7 500

10.  4001–4500  1 200  33501–34000  9 100  63001–63500  17 000  142501–144500  14 100  218001–218500  7 400

11.  4501–5000  1 300  34001–34500  9 200  63501–64000  17 100  144501–146000  14 000  218501–219000  7 200

12.  5001–5500  1 500  34501–35000  9 400  64001–64500  17 200  146001–147500  13 900  219001–219500  7 100

13.  5501–6000  1 600  35001–35500  9 500  64501–65000  17 400  147501–149000  13 800  219501–220000  6 900

14.  6001–6500  1 700  35501–36000  9 600  65001–65500  17 500  149001–150500  13 700  220001–220500  6 800

15.  6501–7000  1 900  36001–36500  9 800  65501–66000  17 600  150501–152500  13 600  220501–221000  6 600

16.  7001–7500  2 000  36501–37000  9 900  66001–66500  17 800  152501–154000  13 500  221001–221500  6 500

17.  7501–8000  2 100  37001–37500  10 000  66501–67000  17 900  154001–155500  13 400  221501–222000  6 300

18.  8001–8500  2 300  37501–38000  10 200  67001–67500  18 000  155501–157000  13 300  222001–222500  6 200

19.  8501–9000  2 400  38001–38500  10 300  67501–68000  18 200  157001–159000  13 200  222501–223000  6 000

20.  9001–9500  2 500  38501–39000  10 400  68001–68500  18 300  159001–160500  13 100  223001–223500  5 900

21.  9501–10000  2 700  39001–39500  10 600  68501–69000  18 400  160501–162000  13 000  223501–224000  5 700

22.  10001–10500  2 800  39501–40000  10 700  69001–69500  18 600  162001–163500  12 900  224001–224500  5 600

23.  10501–11000  2 900  40001–40500  10 800  69501–70500  18 700  163501–165000  12 800  224501–225000  5 400

24.  11001–11500  3 100  40501–41000  11 000  70501–72500  18 600  165001–167000  12 700  225001–225500  5 300

25.  11501–12000  3 200  41001–41500  11 100  72501–74000  18 500  167001–168500  12 600  225501–226000  5 100

26.  12001–12500  3 300  41501–42000  11 200  74001–75500  18 400  168501–170000  12 500  226001–226500  5 000

27.  12501–13000  3 500  42001–42500  11 400  75501–77000  18 300  170001–171500  12 400  226501–227000  4 900

28.  13001–13500  3 600  42501–43000  11 500  77001–78500  18 200  171501–173000  12 300  227001–227500  4 700
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A B C D E F G H I J

1.
 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció  

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

29.  13501–14000  3 700  43001–43500  11 600  78501–80500  18 100  173001–175000  12 200  227501–228000  4 600

30.  14001–14500  3 900  43501–44000  11 800  80501–82000  18 000  175001–176500  12 100  228001–228500  4 400

31.  14501–15000  4 000  44001–44500  11 900  82001–83500  17 900  176501–178000  12 000  228501–229000  4 300

32.  15001–15500  4 100  44501–45000  12 000  83501–85000  17 800  178001–179500  11 900  229001–229500  4 100

33.  15501–16000  4 300  45001–45500  12 200  85001–86500  17 700  179501–181000  11 800  229501–230000  4 000

34.  16001–16500  4 400  45501–46000  12 300  86501–88500  17 600  181001–183000  11 700  230001–230500  3 800

35.  16501–17000  4 500  46001–46500  12 400  88501–90000  17 500  183001–184500  11 600  230501–231000  3 700

36.  17001–17500  4 700  46501–47000  12 600  90001–91500  17 400  184501–186000  11 500  231001–231500  3 500

37.  17501–18000  4 800  47001–47500  12 700  91501–93000  17 300  186001–187500  11 400  231501–232000  3 400

38.  18001–18500  4 900  47501–48000  12 800  93001–94500  17 200  187501–189000  11 300  232001–232500  3 200

39.  18501–19000  5 100  48001–48500  13 000  94501–96500  17 100  189001–191000  11 200  232501–233000  3 100

40.  19001–19500  5 200  48501–49000  13 100  96501–98000  17 000  191001–192500  11 100  233001–233500  2 900

41.  19501–20000  5 300  49001–49500  13 200  98001–99500  16 900  192501–194000  11 000  233501–234000  2 800

42.  20001–20500  5 500  49501–50000  13 400  99501–101000  16 800  194001–195500  10 900  234001–234500  2 600

43.  20501–21000  5 600  50001–50500  13 500  101001–102500  16 700  195501–197000  10 800  234501–235000  2 500

44.  21001–21500  5 700  50501–51000  13 600  102501–104500  16 600  197001–199000  10 700  235001–235500  2 300

45.  21501–22000  5 900  51001–51500  13 800  104501–106000  16 500  199001–200500  10 600  235501–236000  2 200

46.  22001–22500  6 000  51501–52000  13 900  106001–107500  16 400  200501–202000  10 500  236001–236500  2 000

47.  22501–23000  6 100  52001–52500  14 000  107501–109000  16 300  202001–203500  10 400  236501–237000  1 900

48.  23001–23500  6 300  52501–53000  14 200  109001–110500  16 200  203501–205000  10 300  237001–237500  1 800

49.  23501–24000  6 400  53001–53500  14 300  110501–112500  16 100  205001–207000  10 200  237501–238000  1 600

50.  24001–24500  6 500  53501–54000  14 400  112501–114000  16 000  207001–208500  10 100  238001–238500  1 500

51.  24501–25000  6 700  54001–54500  14 600  114001–115500  15 900  208501–209500  10 000  238501–239000  1 300

52.  25001–25500  6 800  54501–55000  14 700  115501–117000  15 800  209501–210000  9 900  239001–239500  1 200

53.  25501–26000  6 900  55001–55500  14 800  117001–118500  15 700  210001–210500  9 700  239501–240000  1 000

54.  26001–26500  7 100  55501–56000  15 000  118501–120500  15 600  210501–211000  9 600  240001–240500  900

55.  26501–27000  7 200  56001–56500  15 100  120501–122000  15 500  211001–211500  9 400  240501–241000  700

56.  27001–27500  7 300  56501–57000  15 200  122001–123500  15 400  211501–212000  9 300  241001–241500  600

57.  27501–28000  7 500  57001–57500  15 400  123501–125000  15 300  212001–212500  9 100  241501–242000  400

58.  28001–28500  7 600  57501–58000  15 500  125001–126500  15 200  212501–213000  9 000  242001–242500  300
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A B C D E F G H I J

1.
 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció  

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

59.  28501–29000  7 700  58001–58500  15 600  126501–128500  15 100  213001–213500  8 800  242501–243000  100

60.  29001–29500  7 900  58501–59000  15 800  128501–130000  15 000  213501–214000  8 700   

2. melléklet az 515/2022. (XII. 13.) Korm. rendelethez

A 3. § (3) bekezdése, a 3. § (6) bekezdés a) pontja, valamint a 3. § (7) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti kompenzáció összege

A B C D E F G H I J

1.
 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

2.  –500  100  25001–25500  6 600  50001–50500  13 100  119001–121000  12 400  190001–190500  6 600

3.  501–1000  300  25501–26000  6 700  50501–51000  13 200  121001–123000  12 300  190501–191000  6 400

4.  1001–1500  400  26001–26500  6 900  51001–51500  13 400  123001–125000  12 200  191001–191500  6 300

5.  1501–2000  500  26501–27000  7 000  51501–52000  13 500  125001–127000  12 100  191501–192000  6 200

6.  2001–2500  600  27001–27500  7 100  52001–52500  13 600  127001–129000  12 000  192001–192500  6 000

7.  2501–3000  800  27501–28000  7 300  52501–53000  13 800  129001–131000  11 900  192501–193000  5 900

8.  3001–3500  900  28001–28500  7 400  53001–53500  13 900  131001–133000  11 800  193001–193500  5 700

9.  3501–4000  1 000  28501–29000  7 500  53501–54000  14 000  133001–135000  11 700  193501–194000  5 600

10.  4001–4500  1 200  29001–29500  7 700  54001–54500  14 100  135001–136500  11 600  194001–194500  5 500

11.  4501–5000  1 300  29501–30000  7 800  54501–55000  14 300  136501–138500  11 500  194501–195000  5 300

12.  5001–5500  1 400  30001–30500  7 900  55001–55500  14 400  138501–140500  11 400  195001–195500  5 200

13.  5501–6000  1 600  30501–31000  8 000  55501–56000  14 500  140501–142500  11 300  195501–196000  5 000

14.  6001–6500  1 700  31001–31500  8 200  56001–56500  14 700  142501–144500  11 200  196001–196500  4 900

15.  6501–7000  1 800  31501–32000  8 300  56501–57000  14 800  144501–146500  11 100  196501–197000  4 700

16.  7001–7500  1 900  32001–32500  8 400  57001–57500  14 900  146501–148500  11 000  197001–197500  4 600

17.  7501–8000  2 100  32501–33000  8 600  57501–58000  15 100  148501–150500  10 900  197501–198000  4 500

18.  8001–8500  2 200  33001–33500  8 700  58001–58500  15 200  150501–152500  10 800  198001–198500  4 300

19.  8501–9000  2 300  33501–34000  8 800  58501–59000  15 300  152501–154500  10 700  198501–199000  4 200

20.  9001–9500  2 500  34001–34500  9 000  59001–59500  15 400  154501–156500  10 600  199001–199500  4 000

21.  9501–10000  2 600  34501–35000  9 100  59501–60000  15 500  156501–158500  10 500  199501–200000  3 900
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A B C D E F G H I J

1.
 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

22.  10001–10500  2 700  35001–35500  9 200  60001–62000  15 400  158501–160500  10 400  200001–200500  3 800

24.  11001–11500  3 000  36001–36500  9 500  63501–65500  15 200  162501–164500  10 200  201001–201500  3 500

25.  11501–12000  3 100  36501–37000  9 600  65501–67500  15 100  164501–166500  10 100  201501–202000  3 300

26.  12001–12500  3 200  37001–37500  9 700  67501–69500  15 000  166501–168500  10 000  202001–202500  3 200

27.  12501–13000  3 400  37501–38000  9 900  69501–71500  14 900  168501–170500  9 900  202501–203000  3 000

28.  13001–13500  3 500  38001–38500  10 000  71501–73500  14 800  170501–172500  9 800  203001–203500  2 900

29.  13501–14000  3 600  38501–39000  10 100  73501–75500  14 700  172501–174000  9 700  203501–204000  2 800

30.  14001–14500  3 800  39001–39500  10 300  75501–77500  14 600  174001–176000  9 600  204001–204500  2 600

31.  14501–15000  3 900  39501–40000  10 400  77501–79500  14 500  176001–178000  9 500  204501–205000  2 500

32.  15001–15500  4 000  40001–40500  10 500  79501–81500  14 400  178001–180000  9 400  205001–205500  2 300

33.  15501–16000  4 200  40501–41000  10 600  81501–83500  14 300  180001–181000  9 300  205501–206000  2 200

34.  16001–16500  4 300  41001–41500  10 800  83501–85500  14 200  181001–181500  9 100  206001–206500  2 100

35.  16501–17000  4 400  41501–42000  10 900  85501–87500  14 100  181501–182000  9 000  206501–207000  1 900

36.  17001–17500  4 500  42001–42500  11 000  87501–89500  14 000  182001–182500  8 900  207001–207500  1 800

37.  17501–18000  4 700  42501–43000  11 200  89501–91500  13 900  182501–183000  8 700  207501–208000  1 600

38.  18001–18500  4 800  43001–43500  11 300  91501–93500  13 800  183001–183500  8 600  208001–208500  1 500

39.  18501–19000  4 900  43501–44000  11 400  93501–95500  13 700  183501–184000  8 400  208501–209000  1 300

40.  19001–19500  5 100  44001–44500  11 500  95501–97500  13 600  184001–184500  8 300  209001–209500  1 200

41.  19501–20000  5 200  44501–45000  11 700  97501–99500  13 500  184501–185000  8 100  209501–210000  1 100

42.  20001–20500  5 300  45001–45500  11 800  99501–101000  13 400  185001–185500  8 000  210001–210500  900

43.  20501–21000  5 500  45501–46000  11 900  101001–103000  13 300  185501–186000  7 900  210501–211000  800

44.  21001–21500  5 600  46001–46500  12 100  103001–105000  13 200  186001–186500  7 700  211001–211500  600

45.  21501–22000  5 700  46501–47000  12 200  105001–107000  13 100  186501–187000  7 600  211501–212000  500

46.  22001–22500  5 800  47001–47500  12 300  107001–109000  13 000  187001–187500  7 400  212001–212500  400

47.  22501–23000  6 000  47501–48000  12 500  109001–111000  12 900  187501–188000  7 300  212501–213000  200

48.  23001–23500  6 100  48001–48500  12 600  111001–113000  12 800  188001–188500  7 200  213001–213500  100

49.  23501–24000  6 200  48501–49000  12 700  113001–115000  12 700  188501–189000  7 000   

50.  24001–24500  6 400  49001–49500  12 800  115001–117000  12 600  189001–189500  6 900   

51.  24501–25000  6 500  49501–50000  13 000  117001–119000  12 500  189501–190000  6 700   
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3. melléklet az 515/2022. (XII. 13.) Korm. rendelethez

A 3. § (4) bekezdése, a 3. § (6) bekezdés b) pontja, valamint a 3. § (7) bekezdés b) pontja szerinti kompenzáció összege

A B C D E F G H I J

1.
 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

2.  1–4000  0  78001–78500  5 100  98501–99000  10 400  148501–150500  10 900  193001–193500  5 700

3.  4001–12000  100  78501–79000  5 200  99001–99500  10 600  150501–152500  10 800  193501–194000  5 600

4.  12001–20000  200  79001–79500  5 400  99501–100000  10 700  152501–154500  10 700  194001–194500  5 500

5.  20001–28500  300  79501–80000  5 500  100001–100500  10 800  154501–156500  10 600  194501–195000  5 300

6.  28501–36500  400  80001–80500  5 600  100501–101000  10 900  156501–158500  10 500  195001–195500  5 200

7.  36501–44500  500  80501–81000  5 800  101001–101500  11 100  158501–160500  10 400  195501–196000  5 000

8.  44501–52500  600  81001–81500  5 900  101501–102000  11 200  160501–162500  10 300  196001–196500  4 900

9.  52501–61000  700  81501–82000  6 000  102001–102500  11 300  162501–164500  10 200  196501–197000  4 700

10.  61001–62000  800  82001–82500  6 100  102501–103000  11 500  164501–166500  10 100  197001–197500  4 600

11.  62001–62500  1 000  82501–83000  6 300  103001–103500  11 600  166501–168500  10 000  197501–198000  4 500

12.  62501–63000  1 100  83001–83500  6 400  103501–104000  11 700  168501–170500  9 900  198001–198500  4 300

13.  63001–63500  1 200  83501–84000  6 500  104001–104500  11 900  170501–172500  9 800  198501–199000  4 200

14.  63501–64000  1 300  84001–84500  6 700  104501–105000  12 000  172501–174000  9 700  199001–199500  4 000

15.  64001–64500  1 500  84501–85000  6 800  105001–105500  12 100  174001–176000  9 600  199501–200000  3 900

16.  64501–65000  1 600  85001–85500  6 900  105501–106000  12 200  176001–178000  9 500  200001–200500  3 800

17.  65001–65500  1 700  85501–86000  7 100  106001–106500  12 400  178001–180000  9 400  200501–201000  3 600

18.  65501–66000  1 900  86001–86500  7 200  106501–107000  12 500  180001–181000  9 300  201001–201500  3 500

19.  66001–66500  2 000  86501–87000  7 300  107001–107500  12 600  181001–181500  9 100  201501–202000  3 300

20.  66501–67000  2 100  87001–87500  7 400  107501–108000  12 800  181501–182000  9 000  202001–202500  3 200

21.  67001–67500  2 300  87501–88000  7 600  108001–108500  12 900  182001–182500  8 900  202501–203000  3 000

22.  67501–68000  2 400  88001–88500  7 700  108501–109000  13 000  182501–183000  8 700  203001–203500  2 900

23.  68001–68500  2 500  88501–89000  7 800  109001–111000  12 900  183001–183500  8 600  203501–204000  2 800

24.  68501–69000  2 600  89001–89500  8 000  111001–113000  12 800  183501–184000  8 400  204001–204500  2 600

25.  69001–69500  2 800  89501–90000  8 100  113001–115000  12 700  184001–184500  8 300  204501–205000  2 500

26.  69501–70000  2 900  90001–90500  8 200  115001–117000  12 600  184501–185000  8 100  205001–205500  2 300

27.  70001–70500  3 000  90501–91000  8 400  117001–119000  12 500  185001–185500  8 000  205501–206000  2 200

28.  70501–71000  3 200  91001–91500  8 500  119001–121000  12 400  185501–186000  7 900  206001–206500  2 100
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A B C D E F G H I J

1.
 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény ( 

Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

29.  71001–71500  3 300  91501–92000  8 600  121001–123000  12 300  186001–186500  7 700  206501–207000  1 900

30.  71501–72000  3 400  92001–92500  8 700  123001–125000  12 200  186501–187000  7 600  207001–207500  1 800

31.  72001–72500  3 500  92501–93000  8 900  125001–127000  12 100  187001–187500  7 400  207501–208000  1 600

32.  72501–73000  3 700  93001–93500  9 000  127001–129000  12 000  187501–188000  7 300  208001–208500  1 500

33.  73001–73500  3 800  93501–94000  9 100  129001–131000  11 900  188001–188500  7 200  208501–209000  1 300

34.  73501–74000  3 900  94001–94500  9 300  131001–133000  11 800  188501–189000  7 000  209001–209500  1 200

35.  74001–74500  4 100  94501–95000  9 400  133001–135000  11 700  189001–189500  6 900  209501–210000  1 100

36.  74501–75000  4 200  95001–95500  9 500  135001–136500  11 600  189501–190000  6 700  210001–210500  900

37.  75001–75500  4 300  95501–96000  9 600  136501–138500  11 500  190001–190500  6 600  210501–211000  800

38.  75501–76000  4 500  96001–96500  9 800  138501–140500  11 400  190501–191000  6 400  211001–211500  600

39.  76001–76500  4 600  96501–97000  9 900  140501–142500  11 300  191001–191500  6 300  211501–212000  500

40.  76501–77000  4 700  97001–97500  10 000  142501–144500  11 200  191501–192000  6 200  212001–212500  400

41.  77001–77500  4 800  97501–98000  10 200  144501–146500  11 100  192001–192500  6 000  212501–213000  200

42.  77501–78000  5 000  98001–98500  10 300  146501–148500  11 000  192501–193000  5 900  213001–213500  100

4. melléklet az 515/2022. (XII. 13.) Korm. rendelethez

A 3. § (5) bekezdése, valamint a 3. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti kompenzáció összege

A B C D E F G H I J

1.
 Illetmény  

(Ft/hó)

Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

Kompenzáció 

(Ft/hó)

2.  1–4000  0  132001–132500  3 900  148501–149000  8 100  182001–182500  8 900  198501–199000  4 200

3.  4001–12000  100  132501–133000  4 000  149001–149500  8 300  182501–183000  8 700  199001–199500  4 000

4.  12001–20000  200  133001–133500  4 100  149501–150000  8 400  183001–183500  8 600  199501–200000  3 900

5.  20001–28500  300  133501–134000  4 200  150001–150500  8 500  183501–184000  8 400  200001–200500  3 800

6.  28501–36500  400  134001–134500  4 400  150501–151000  8 700  184001–184500  8 300  200501–201000  3 600

7.  36501–44500  500  134501–135000  4 500  151001–151500  8 800  184501–185000  8 100  201001–201500  3 500

8.  44501–52500  600  135001–135500  4 600  151501–152000  8 900  185001–185500  8 000  201501–202000  3 300
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A B C D E F G H I J

1.
 Illetmény  

(Ft/hó)

Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

Kompenzáció 

(Ft/hó)

9.  52501–61000  700  135501–136000  4 800  152001–152500  9 000  185501–186000  7 900  202001–202500  3 200

10.  61001–69000  800  136001–136500  4 900  152501–153000  9 200  186001–186500  7 700  202501–203000  3 000

11.  69001–77000  900  136501–137000  5 000  153001–153500  9 300  186501–187000  7 600  203001–203500  2 900

12.  77001–85500  1 000  137001–137500  5 200  153501–154000  9 400  187001–187500  7 400  203501–204000  2 800

13.  85501–93500  1 100  137501–138000  5 300  154001–154500  9 600  187501–188000  7 300  204001–204500  2 600

14.  93501–101500  1 200  138001–138500  5 400  154501–155000  9 700  188001–188500  7 200  204501–205000  2 500

15.  101501–110000  1 300  138501–139000  5 500  155001–155500  9 800  188501–189000  7 000  205001–205500  2 300

16.  110001–118000  1 400  139001–139500  5 700  155501–156000  10 000  189001–189500  6 900  205501–206000  2 200

17.  118001–123500  1 500  139501–140000  5 800  156001–156500  10 100  189501–190000  6 700  206001–206500  2 100

18.  123501–124000  1 600  140001–140500  5 900  156501–157000  10 200  190001–190500  6 600  206501–207000  1 900

19.  124001–124500  1 800  140501–141000  6 100  157001–157500  10 300  190501–191000  6 400  207001–207500  1 800

20.  124501–125000  1 900  141001–141500  6 200  157501–158500  10 500  191001–191500  6 300  207501–208000  1 600

21.  125001–125500  2 000  141501–142000  6 300  158501–160500  10 400  191501–192000  6 200  208001–208500  1 500

22.  125501–126000  2 200  142001–142500  6 500  160501–162500  10 300  192001–192500  6 000  208501–209000  1 300

23.  126001–126500  2 300  142501–143000  6 600  162501–164500  10 200  192501–193000  5 900  209001–209500  1 200

24.  126501–127000  2 400  143001–143500  6 700  164501–166500  10 100  193001–193500  5 700  209501–210000  1 100

25.  127001–127500  2 600  143501–144000  6 800  166501–168500  10 000  193501–194000  5 600  210001–210500  900

26.  127501–128000  2 700  144001–144500  7 000  168501–170500  9 900  194001–194500  5 500  210501–211000  800

27.  128001–128500  2 800  144501–145000  7 100  170501–172500  9 800  194501–195000  5 300  211001–211500  600

28.  128501–129000  2 900  145001–145500  7 200  172501–174000  9 700  195001–195500  5 200  211501–212000  500

29.  129001–129500  3 100  145501–146000  7 400  174001–176000  9 600  195501–196000  5 000  212001–212500  400

30.  129501–130000  3 200  146001–146500  7 500  176001–178000  9 500  196001–196500  4 900  212501–213000  200

31.  130001–130500  3 300  146501–147000  7 600  178001–180000  9 400  196501–197000  4 700  213001–213500  100

32.  130501–131000  3 500  147001–147500  7 700  180001–181000  9 300  197001–197500  4 600   

33.  131001–131500  3 600  147501–148000  7 900  181001–181500  9 100  197501–198000  4 500   

34.  131501–132000  3 700  148001–148500  8 000  181501–182000  9 000  198001–198500  4 300   
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A Kormány 516/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete
a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 
jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján,  
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 
szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 28.  § 
(1) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egyházi céltámogatásként kell tervezni
az egyházi jogi személy által)
„ba) az  óvodások, valamint a  köznevelési és szakképző intézmények nem felnőttoktatásban, -képzésben részt 
vevő tanulói részére szervezett fakultatív hittanoktatás támogatását, ideértve a  nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 35.  § (1)  bekezdése szerinti fakultatív hitoktatást is, ide nem értve  
az  Nktv. 35/A.  §-a szerinti hit- és erkölcstanoktatást, továbbá a  mindenkori költségvetési törvény szerinti 
hittanoktatáshoz kapcsolódó átlagbéralapú támogatást,”

 (2) Az R. 28. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egyházi céltámogatásként kell tervezni)
„c) azt a támogatást, amely
ca) a  szolgálati helynek minősülő magyarországi településen hitéleti szolgálatot teljesítő egyházi személyek  
– külön megállapodásban meghatározott, az egyház belső szabályai szerint felosztható és az egyház belső szabályai 
szerint kifizethető – jövedelempótlékához kapcsolódik,
cb) a  teljes egészében lezárt zsidó temetők vallási előírásokat és kegyeleti szempontokat tiszteletben tartó 
fenntartásához, a nem a zsidó hitközségek tulajdonában álló lezárt zsidó temetők fenntartásához és a használatban 
lévő zsidó temetők felújításához kapcsolódik,
cc) a  jelentős zsidó múlttal rendelkező Budapest közigazgatási területén kívüli magyarországi (a továbbiakban: 
magyarországi vidéki) és külhoni magyar közösséggel rendelkező települések zsidó kulturális életének 
reorganizációjához kapcsolódik,
[a ca)–cc) alpont szerintiek a továbbiakban együtt: egyházi személyek jövedelempótléka és zsidó örökség ápolása 
céltámogatás],”

2. §  Az R. a következő 28/A–28/G. §-sal egészül ki:
„28/A. § (1) A 28. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a levéltárat, könyvtárat, muzeális intézményt és más 
gyűjteményt közvetlenül vagy belső egyházi jogi személyei által fenntartó bevett egyházak között a 4. mellékletben 
meghatározott arányban kell felosztani. Az Ehtv. 9/D. § (5) bekezdése vagy 9/F. § (1) bekezdése szerint, a Kormánnyal 
kötött, a  gyűjtemények vagy a  közművelődési intézmények támogatására is kiterjedő megállapodással  
(a továbbiakban: egyedi megállapodás) rendelkező nyilvántartásba vett egyház és bejegyzett egyház részére 
a támogatást az egyedi megállapodásban foglaltak szerint kell biztosítani.
(2) A 28. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást négy egyenlő részletben, negyedévenként, minden negyedév 
második hónapjának 15. napjáig, az első negyedévben március 31-éig támogatási előlegként kell kifizetni.
(3) A  28.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti támogatással a  kedvezményezett a  6.  melléklet 1.  pontja szerinti 
adattartalommal elkészített beszámolójában számol el.
28/B. § (1) A 28. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti támogatásra a bevett egyház az általa közvetlenül vagy 
belső egyházi jogi személyei által szervezett fakultatív hittanoktatás támogatásához a  fakultatív hittanoktatásban 
részt vevő tanulók és csoportok száma alapján az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről 
szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: Eftv.) 7.  § (2)  bekezdése szerint jogosult. A  támogatás mértékét 
a bevett egyház adatszolgáltatása alapján úgy kell meghatározni, hogy a központi költségvetésről szóló törvényben 
meghatározott, a 28. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti fakultatív hittanoktatás támogatására rendelkezésre 
álló keretösszeg 50%-át a fakultatív hittancsoportok száma, 50%-át a fakultatív hittanoktatásban részt vevők száma 
szerint kell felosztani, azzal, hogy egy csoport minimális létszáma a  csoportszámalapú támogatás kiszámítása 
szempontjából átlagosan nem lehet kevesebb, mint hét fő. A  bejegyzett egyház és a  nyilvántartásba vett egyház 
által végzett fakultatív hittanoktatás támogatásáról az Ehtv. 9/D. § (5) bekezdése vagy az Ehtv. 9/F. § (1) bekezdése 
szerinti, a Kormánnyal kötött megállapodás rendelkezik.
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(2) A  28.  § (1)  bekezdés b)  pont bb)  alpontja szerinti támogatásra a  bevett egyház az  általa közvetlenül vagy 
belső egyházi jogi személyei által szervezett fakultatív hittanoktatás támogatásához a  fakultatív hittanoktatásban 
részt vevő tanulók és csoportok száma alapján az  Eftv. 7.  § (2)  bekezdése szerint jogosult. A  támogatás mértékét 
a  bevett egyház adatszolgáltatása alapján úgy kell meghatározni, hogy a  központi költségvetésről szóló 
törvényben meghatározott, a 28. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti fakultatív hittanoktatás támogatására 
rendelkezésre álló keretösszeg 50%-át a  fakultatív hittancsoportok száma, 50%-át a  fakultatív hittanoktatásban 
részt vevők száma szerint kell felosztani, azzal, hogy egy csoport minimális létszáma a csoportszámalapú támogatás 
kiszámítása szempontjából átlagosan nem lehet kevesebb, mint hét fő. A  bejegyzett egyház és a  nyilvántartásba 
vett egyház által végzett fakultatív hittanoktatás támogatásáról az  Ehtv. 9/D.  § (5)  bekezdése vagy az  Ehtv. 9/F.  § 
(1) bekezdése szerinti, a Kormánnyal kötött megállapodás rendelkezik.
(3) A  28.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti támogatást az  egyházi jogi személy a  fakultatív hittanoktatással 
összefüggő bérre, járulékra, díjazásra és a  fakultatív hittanoktatással összefüggésben felmerülő dologi kiadásaira 
(különösen kis értékű eszközbeszerzésre, anyagköltségre, igénybe vett szolgáltatásokra) fordíthatja.
(4) A 28. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatáshoz kapcsolódó adatszolgáltatást a tanév rendjéhez igazodóan
a) a  tárgyév első nyolc hónapjára alkalmazandó adatok tekintetében – a  tárgyév január 1-jei állapot szerint – 
a tárgyév január 31-éig,
b) a tárgyév utolsó négy hónapjára alkalmazandó adatok tekintetében – a tárgyév szeptember 1-jei állapot szerint – 
a tárgyév október 20-áig
teljesíti a 6. melléklet 2. pontja szerinti adattartalommal.
(5) A támogatást
a) a (4) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatás alapján három egyenlő részletben, negyedévenként, a negyedév 
második hónapjának 15-éig, az első negyedévben legkésőbb március 31-éig,
b) a (4) bekezdés b) pontja szerinti igénylés alapján november 30-áig
támogatási előlegként kell kifizetni.
(6) A 28. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatáshoz kapcsolódó beszámolót a kedvezményezett a 6. melléklet 
2. pontja szerinti adattartalommal teszi meg.
28/C.  § (1) A  28.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti támogatást az  5.  mellékletben meghatározottak szerint  
kell felosztani.
(2) A  28.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti támogatást negyedévente négy egyenlő részletben, minden negyedév 
második hónapjának 15-éig, az első negyedévben legkésőbb március 31-éig támogatási előlegként kell kifizetni.
(3) A  28.  § (1)  bekezdés c)  pont cb)  alpontja szerinti támogatás legalább 50%-át a  teljes egészében lezárt zsidó 
temetők, a nem a zsidó hitközségek tulajdonában álló lezárt zsidó temetők és a használatban lévő zsidó temetők 
fejlesztésére kell fordítani.
(4) A 28. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti támogatás legalább 50%-át a magyarországi vidéki és a külhoni, 
magyar közösséggel rendelkező zsidó egyházközségek ingatlanjaival kapcsolatos fejlesztésére kell fordítani.
(5) A 28. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatással
a) a 28. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti támogatásra vonatkozóan a 6. melléklet 3. pontja,
b) a 28. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti támogatásra vonatkozóan a 6. melléklet 4. pontja,
c) a 28. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti támogatásra vonatkozóan a 6. melléklet 5. pontja
szerinti adattartalommal elkészített beszámolóval számol el.
28/D. § (1) A 28. § (1) bekezdés d) pontja szerinti támogatást – a tárgyév február 28-áig benyújtott kérelem alapján –  
a támogatás éve június 30-áig támogatási előlegként kell kifizetni.
(2) A 28. § (1) bekezdés d) pontja szerinti támogatást a külhoni egyházi jogi személy vagy egyházi szervezet, illetve 
a bevett egyház vagy annak belső egyházi jogi személye (1) bekezdés szerinti kérelme alapján egyedi döntés alapján 
kell biztosítani.
(3) A 28. § (1) bekezdés d) pontja szerinti támogatást
a) a 6. melléklet 6. pontja vagy
b) a 6. melléklet 7. pontja
szerinti kérelem alapján meghozott egyedi döntés szerint kell kifizetni.
(4) A kedvezményezett a 28. § (1) bekezdés d) pontja szerinti támogatás vonatkozásában
a) a 6. melléklet 8. pontja vagy
b) a 6. melléklet 9. pontja
szerinti adattartalommal elkészített beszámolójával számol el.
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(5) A  beszámolóban foglaltak alátámasztására a  támogató mintavételszerűen a  támogatásban részesülő egyházi 
személyek részére történő kifizetésekhez kapcsolódó dokumentumok benyújtását is előírhatja.
28/E. § (1) A 28. § (1) bekezdés e) pontja szerinti támogatást – a tárgyév február 28-áig benyújtott kérelem alapján – 
a támogatás éve április 30-áig támogatási előlegként kell kifizetni.
(2) A  28.  § (1)  bekezdés e)  pontja szerinti támogatás a  kórházlelkészi szolgálat teljesítésében részt vevő, 
kórházlelkészek bérére, járulékára, díjazására és a kórházlelkészi tevékenységgel összefüggésben felmerülő dologi 
kiadásaira (különösen kis értékű eszközbeszerzésre, anyagköltségre, igénybe vett szolgáltatásokra), valamint  
– legfeljebb a támogatás 25%-áig – a kórházakban hitéleti tevékenység folytatására szolgáló helyiség kialakítására 
és felújítására fordítható. A támogatott tevékenység megvalósításába a kedvezményezett közreműködőt bevonhat.
(3) A 28. § (1) bekezdés e) pontja szerinti támogatás a bevett egyház (1) bekezdés szerinti kérelme alapján egyedi 
döntés alapján biztosítható.
(4) A  28.  § (1)  bekezdés e)  pontja szerinti támogatással kapcsolatos kérelmet a  6.  melléklet 10.  pontja szerinti 
adattartalommal kell benyújtani.
(5) A kedvezményezett a 28. § (1) bekezdés e) pontja szerinti támogatás vonatkozásában a 6. melléklet 11. pontja 
szerinti adattartalommal elkészített beszámolójával számol el.
(6) A  támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról elsősorban a  beszámoló alapján kell meggyőződni. 
A  beszámolóban foglaltak alátámasztására a  támogató mintavételszerűen a  beszámoló által érintett időszakban 
felmerült, a  támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli és egyéb 
bizonylatok benyújtását is előírhatja.
28/F. § (1) A 28. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti támogatást – a tárgyév február 28-áig benyújtott kérelem alapján –  
a támogatás éve április 30-ig támogatási előlegként kell kifizetni.
(2) A  28.  § (1)  bekezdés f )  pontja szerinti támogatás a  külhoni és diaszpórában élő magyarság identitása, 
valamint kultúrája megőrzésére és fejlesztésére irányuló, hitéleti, közösségszervezési, szemléletformáló, illetve 
tradíciómegtartó és -ápoló tevékenységre fordítható.
(3) A 28. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti támogatás a bevett egyház (1) bekezdés szerinti kérelme alapján egyedi 
döntés alapján kell biztosítható.
(4) A  28.  § (1)  bekezdés f )  pontja szerinti támogatással kapcsolatos kérelmet a  6.  melléklet 12.  pontja szerinti 
adattartalommal kell benyújtani.
(5) A  kedvezményezett a  külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatása 
vonatkozásában a 6. melléklet 13. pontja szerinti adattartalommal elkészített beszámolóval számol el.
(6) A  támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról elsősorban a  beszámoló alapján kell meggyőződni. 
A  beszámolóban foglaltak alátámasztására a  támogató mintavételszerűen a  beszámoló által érintett időszakban 
felmerült, a  támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli és egyéb 
bizonylatok benyújtását is előírhatja.
28/G.  § (1) A  kedvezményezett a  28.  § (1)  bekezdés a)–f )  pontja szerinti a  támogatás összegével a  támogatással 
érintett évet követő év február 28-áig számol el.
(2) A  miniszter a  28.  § (1)  bekezdés a)–f )  pontja szerinti a  támogatásokkal kapcsolatos, a  6.  melléklet szerinti 
beszámoló, adatszolgáltatás, kérelem formanyomtatványát a kormányzati honlapon közzéteszi.”

3. §  Az R. 30. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  (1)  bekezdés szerinti támogatás esetén, amennyiben a  támogató az  Áht. 50/A.  §-a szerinti biztosíték 
kikötésétől az Ávr. 84. § (1) bekezdése alapján nem tekint el, úgy az Ávr. 85. §-ától eltérően a  fenntartási időszakra 
biztosítékként kizárólag a  kedvezményezett – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata 
írható elő, a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.”

4. §  Az R. a következő 48. §-sal egészül ki:
„48.  § E  rendeletnek a  lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az  egyházak, vallásfelekezetek és vallási 
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 516/2022. (XII. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 28.  § (1)  bekezdés 
d)  pontját, 30.  § (4)  bekezdését, valamint megállapított 28.  § (1)  bekezdés b)  pont ba)  alpontját és c)  pontját, 
28/A–28/G.  §-át, 30.  § (5)  bekezdését és 6.  mellékletét a  Módr. hatálybalépését követően nyújtott támogatások 
vonatkozásában kell alkalmazni.”
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5. §  Az R. az 1. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

6. §  Az R.
a) 28. § (1) bekezdés d) pontjában a „határon túli” szövegrész helyébe a „külhoni” szöveg,
b) 30.  § (4)  bekezdésében a  „miniszter” szövegrész helyébe a  „köznevelésért felelős miniszter” szöveg és  

a „8” szövegrész helyébe a „hat” szöveg
lép.

7. §  Hatályát veszti az R.
a) 28. § (2)–(4) bekezdése, valamint
b) 30. § (3) bekezdése.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 516/2022. (XII. 13.) Korm. rendelethez
„6. melléklet a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelethez

1. Az egyházi gyűjtemények és kulturális intézmények támogatása előirányzat felhasználásáról szóló 
beszámoló adattartalma

 1.  A költségvetési támogatásban részesült egyház neve
 3.  Az egyház levelezési címe
 4.  Az egyház képviselőjének neve
 5.  Kapcsolattartó neve és elérhetősége
 6.  Pénzügyi beszámoló

6.1.  A tárgyévben kapott költségvetési támogatás
 7.  A tárgyévben egyház által felhasznált (kifizetett) költségvetési támogatás összesen

ebből
7.1.  levéltárak támogatása összesen
7.2.  könyvtárak támogatása összesen
7.3.  múzeum és egyéb gyűjtemények támogatása összesen

 8.  A támogatás felhasználása költségnemenként
8.1.  személyi jellegű kiadások
8.2.  dologi kiadások
8.3.  tárgyi eszköz beszerzések
8.4.  állománygyarapítás
8.5.  restaurálás
8.6.  felújítás
8.7.  egyéb

 9.  Szakmai beszámoló
9.1.  Levéltárak esetén

9.1.1.  a levéltár megnevezése
9.1.2.  a levéltár alkalmazottainak száma (szakalkalmazott és egyéb)
9.1.3.  az őrzött iratanyag mennyisége (iratfolyóméter) és évköre
9.1.4.  levéltári fondok száma
9.1.5.  Mohács előtti oklevelek száma
9.1.6.  segédletek megnevezése
9.1.7.  a levéltár kutató forgalma (kutatók száma és kutatási esetek száma)
9.1.8.  a restaurálandó iratok mennyisége
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9.2.  Könyvtárak esetén
9.2.1.  a könyvtár megnevezése
9.2.2.  a könyvtár alkalmazottainak száma (szakalkalmazott és egyéb)
9.2.3.  az állomány nagysága darabszám szerint (könyv, időszaki kiadvány, egyéb dokumentum)
9.2.4.  az  állomány gyarapodása a  tárgyévben darabszám szerint (könyv, időszaki kiadvány, egyéb 

dokumentum)
9.2.5.  muzeális dokumentumok száma
9.2.6.  állományfeltáró eszközök, amelyekkel rendelkeznek
9.2.7.  a könyvtár használóinak száma a tárgyévben
9.2.8.  olvasótermi férőhelyek száma

9.3.  Múzeum és egyéb gyűjtemény esetén
9.3.1.  a muzeális gyűjtemény megnevezése
9.3.2.  a gyűjtemény alkalmazottainak száma (szakalkalmazott és egyéb)
9.3.3.  a gyűjteményben őrzött műtárgyak száma darabszám szerint (leltározott és leltározatlan) (restaurált 

és restaurálatlan)
9.3.4.  a gyűjtemény anyagának gyarapodása darabszám szerint (előző évhez viszonyított)
9.3.5.  a gyűjteményi anyag megoszlása

9.3.5.1.  általános történet
9.3.5.2.  egyháztörténet
9.3.5.3.  egyházművészet
9.3.5.4.  általános képző- és iparművészet
9.3.5.5.  régészet
9.3.5.6.  néprajz
9.3.5.7.  egyéb

9.3.6.  látogatók száma az adott évben

2. A fakultatív hittanoktatás támogatásához kapcsolódó adatszolgáltatás és beszámoló adattartalma

 1.  Adatszolgáltatási, beszámolási időszak
 2.  Az egyház megnevezése
 3.  Az egyház székhelye
 4.  Az egyház levelezési címe
 5.  Az egyház képviselőjének neve
 6.  Kapcsolattartó neve és elérhetősége
 7.  Az adatszolgáltatással, elszámolással érintett év
 8.  Egyházi szolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló hitoktatók létszáma 

összesen: (8.1., 8.2. és 8.3. alpontban megadott létszám összesen)
ebből
8.1.  egyházi szolgálati jogviszonyban állók száma

8.1.1.  ebből egyházi személyek száma
8.2.  munkaviszonyban állók száma

8.2.1.  ebből egyházi személyek száma
8.3.  megbízási jogviszonyban állók száma

8.3.1.  ebből egyházi személyek száma
 9.  Fakultatív hittanoktatásban részt vevők száma (teljes létszám)

ebből
9.1.  a 28. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti részt vevők száma (9.1.1–9.1.3. pontban megadott létszámok 

összege), amelyből
9.1.1.  óvodai fakultatív hittanoktatásban részt vevők száma
9.1.2.  iskolán kívüli fakultatív hittanoktatásban részt vevők száma
9.1.3.  iskolai fakultatív hittanoktatásban részt vevők száma

9.2.  a 28. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti
9.2.1.  iskolai fakultatív hittanoktatásban részt vevők száma

  (A 9.1. és a 9.2. alpontban megadott létszámok összege legfeljebb a 9. pontban megadott létszám lehet.)
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 10.  Fakultatív hittancsoportok száma összesen
ebből
10.1.  a  28.  § (1)  bekezdés b)  pont ba)  alpontja szerinti átlaglétszám alapján figyelembe vehető csoportszám, 

amelyből
10.1.1.  óvodai fakultatív hittancsoportok száma
10.1.2.  iskolán kívüli fakultatív hittancsoportok száma
10.1.3.  iskolai fakultatív hittancsoportok száma

10.2.  a 28. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti átlaglétszám alapján figyelembe vehető csoportszám
10.2.1.  iskolai fakultatív hittancsoportok száma

(A 10.1. és a  10.2.  alpontban megadott csoportszámok összege legfeljebb a  10.  pontban megadott csoportszám 
lehet.)

3. Magyarországi egyházi személyek jövedelempótléka és zsidó örökség ápolása céltámogatás  
a 28. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti támogatás beszámolójának adattartalma

 1.  A kedvezményezett megnevezése
 2.  A kedvezményezett székhelye
 3.  A kedvezményezett levelezési címe
 4.  A kedvezményezett képviselőjének neve
 5.  Kapcsolattartó neve és elérhetősége
 6.  A tárgyévben kapott költségvetési támogatás összege (forintban)
 7.  A felhasznált támogatás összesen (forintban), ebből

7.1.  5000 lakos alatti településen szolgálatot ellátó egyházi személyeknek, illetve vallási egyesület esetén 
a  vallásos szertartást hivatásszerűen végző személyeknek – az  egyház belső szabályai szerint – kifizetett 
összeg

7.2.  5000 lakosságszámot elérő településen szolgálatot ellátó egyházi személyeknek, illetve vallási egyesület 
esetén a  vallásos szertartást hivatásszerűen végző személyeknek – az  egyház belső szabályai szerint – 
kifizetett összeg

 8.  Támogatásban – az  egyház belső szabályai szerint – részesülő egyházi személyek, illetve vallási egyesület esetén 
a vallásos szertartást hivatásszerűen végző személyek száma összesen (fő)
ebből (a vegyes tevékenységet végző egyházi személyeket a fő tevékenység alapján szükséges besorolni)
8.1.  pap, lelkész, diakónus, szerzetes, rabbi (fő)
8.2.  hitoktató, rabbioktató (fő)
8.3.  egyéb hitéleti szolgálatot ellátó egyházi személy (fő)
(A 8.1., 8.2. és 8.3. alpont összesen darabszáma azonos 8. pont összesen létszámmal.)

 9.  Támogatásban – az  egyház belső szabályai szerint – részesülő egyházi személyek, illetve vallási egyesület esetén 
a vallásos szertartást hivatásszerűen végző személyek által ellátott települések száma összesen (db)
ebből
9.1.  az 5000 lakosnál kisebb települések száma
9.2.  az 5000 lakost elérő települések száma
(A 9.1. és 9.2. alpont összesen darabszáma azonos 9. pont összesen darabszámmal.)

4. Magyarországi egyházi személyek jövedelempótlék és zsidó örökség ápolása céltámogatás  
a 28. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti támogatás beszámolójának adattartalma

 1.  Az egyház megnevezése
 2.  Az egyház székhelye
 3.  Az egyház levelezési címe
 4.  Az egyház képviselőjének neve
 5.  Kapcsolattartó neve és elérhetősége
 6.  A tárgyévben kapott költségvetési támogatás összege
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 7.  Az egyház által felhasznált támogatás összesen
ebből
7.1.  Személyi jellegű kifizetések összesen
7.2.  Eszközbeszerzésre fordított összeg
7.3.  Anyagköltségre fordított összeg
7.4.  Igénybe vett szolgáltatásra fordított összeg
7.5.  Fejlesztésre (ezen belül felújításra) fordított összeg
7.6.  Fejlesztések (felújítások) aránya a teljes támogatáshoz képest

 8.  Szöveges beszámoló az  7.4.  alponthoz kapcsolódóan (megvalósított és folyamatban lévő beruházások felsorolása 
részösszeggel)

5. Magyarországi egyházi személyek jövedelempótlék és zsidó örökség ápolása céltámogatás  
28. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti támogatás beszámolójának adattartalma

 1.  Az egyház megnevezése
 2.  Az egyház székhelye
 3.  Az egyház levelezési címe
 4.  Az egyház képviselőjének neve
 5.  Kapcsolattartó neve és elérhetősége
 6.  A tárgyévben kapott költségvetési támogatás összege
 7.  Az egyház által felhasznált támogatás összesen

ebből
7.1.  Személyi jellegű kifizetések összesen
7.2.  Eszközbeszerzésre fordított összeg
7.3.  Anyagköltségre fordított összeg
7.4.  Igénybe vett szolgáltatásra fordított összeg
7.5.  Építési beruházások megvalósításával kapcsolatos fejlesztésekre fordított összeg
7.6.  Építési beruházások megvalósításával kapcsolatos fejlesztések aránya a teljes támogatáshoz képest

 8.  Szöveges beszámoló a  7.5.  alponthoz kapcsolódóan (megvalósított és folyamatban lévő beruházások felsorolása 
részösszeggel)

6. Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása – támogatásra vonatkozó kérelem 
adattartalma

 1.  Egyházmegye, egyházkerület megnevezése
 2.  A támogatást igénylő egyházi szervezet neve
 3.  A támogatást igénylő egyházi szervezet székhelye
 4.  A támogatást igénylő egyházi szervezet levelezési címe
 5.  A támogatást igénylő egyházi szervezet képviselőjének neve
 6.  Kapcsolattartó neve és elérhetősége
 7.  Támogatásban részesülő egyházi személyek száma
 8.  Támogatásban részesülő egyházi személyek által ellátott települések száma
 9.  Támogatásban részesülő egyházi személyek által ellátott hívek száma
 10.  Támogatási igény összege

7. Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása – magyarországi egyházon keresztül 
nyújtott támogatásra vonatkozó kérelem adattartalma

 1.  A támogatást igénylő (magyarországi) egyházi szervezet neve
 2.  A támogatást igénylő (magyarországi) egyházi szervezet székhelye
 3.  A támogatást igénylő (magyarországi) egyházi szervezet levelezési címe
 4.  A támogatást igénylő (magyarországi) egyházi szervezet képviselőjének neve
 5.  Kapcsolattartó neve és elérhetősége
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 6.  Támogatásban részesülő egyházi személyek száma összesen
6.1.  Támogatásban részesülő egyházi személyek száma országonként

 7. Támogatásban részesülő egyházi személyek által ellátott települések száma összesen
7.1.  Támogatásban részesülő egyházi személyek által ellátott települések száma országonként

 8.  Támogatásban részesülő egyházi személyek által ellátott hívek száma összesen
8.1.  Támogatásban részesülő egyházi személyek által ellátott hívek száma országonként

 9.  Támogatási igény összege országonként

8. Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása – támogatás felhasználásáról szóló 
beszámoló adattartalma

 1.  Egyházmegye, egyházkerület megnevezése
 2.  A kedvezményezett megnevezése
 3.  A kedvezményezett székhelye
 4.  A kedvezményezett levelezési címe
 5.  A kedvezményezett képviselőjének neve
 6.  Kapcsolattartó neve és elérhetősége
 7.  Támogatásban részesült egyházi személyek száma
 8.  Támogatásban részesült egyházi személyek által ellátott települések száma
 9.  Támogatásban részesült egyházi személyek által ellátott hívek száma
 10.  A tárgyévben kapott költségvetési támogatás összege
 11.  Egyház által felhasznált (kifizetett) támogatás összege

9. Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása – magyarországi egyházon keresztül 
nyújtott támogatás felhasználásáról szóló beszámoló adattartalma

 1.  A kedvezményezett (magyarországi) egyházi szervezet neve
 2.  A kedvezményezett (magyarországi) egyházi szervezet székhelye
 3.  A kedvezményezett (magyarországi) egyházi szervezet levelezési címe
 4.  A kedvezményezett (magyarországi) egyházi szervezet képviselőjének neve
 5.  Kapcsolattartó neve és elérhetősége
 6.  Támogatásban részesült egyházi személyek száma összesen

6.1. Támogatásban részesült egyházi személyek száma országonként
 7.  Támogatásban részesült egyházi személyek által ellátott települések száma összesen

7.1. Támogatásban részesült egyházi személyek által ellátott települések száma országonként
 8.  Támogatásban részesült egyházi személyek által ellátott hívek száma összesen

8.1.  Támogatásban részesült egyházi személyek által ellátott hívek száma országonként
 9.  A tárgyévben kapott költségvetési támogatás összege
 10.  Egyház által felhasznált (kifizetett) támogatás összege
 11.  Az egyes országokban felhasznált támogatási részösszegek

10. A kórházlelkészi szolgálat támogatására vonatkozó kérelem adattartalma

 1.  Az egyház megnevezése
 2.  Az egyház székhelye
 3.  Az egyház levelezési címe
 4.  Az egyház képviselőjének neve
 5.  Kapcsolattartó neve és elérhetősége
 6.  Kórházlelkészi támogatásban részesülő személyek száma
 7.  Kórházlelkészi támogatásból fedezni kívánt kórházlelkészi státuszok foglalkoztatotti statisztikai átlaglétszáma
 8.  Kórházlelkészi támogatásban részesülő személyek által ellátott kórházak száma
 9.  Támogatási igény összege
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11. A kórházlelkész szolgálat támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló adattartalma

 1.  Az egyház megnevezése
 2.  Az egyház székhelye
 3.  Az egyház levelezési címe
 4.  Az egyház képviselőjének neve
 5.  Kapcsolattartó neve és elérhetősége
 6.  Kórházlelkészi támogatásban részesülő személyek száma
 7.  Kórházlelkészi támogatásból fedezett kórházlelkészi státuszok foglalkoztatotti statisztikai átlaglétszáma
 8.  Kórházlelkészi támogatásban részesülő személyek által ellátott kórházak száma
 9.  A tárgyévben kapott költségvetési támogatás összege
 10.  Egyház által felhasznált (kifizetett) támogatás összege összesen

ebből
10.1.  Személyi jellegű kifizetések összege
10.2.  Kis értékű eszközbeszerzésre fordított összeg
10.3.  Anyagköltségre fordított összeg
10.4.  Igénybe vett szolgáltatásra fordított összeg
10.5.  Kórházakban hitéleti tevékenység folytatására szolgáló helyiség kialakítására és felújítására fordított összeg 

(legfeljebb a teljes támogatás 25%-ának erejéig)
 11.  Szöveges beszámoló a 10.5. alponthoz kapcsolódóan (megvalósított és folyamatban lévő beruházások felsorolása 

részösszeggel)

12. A külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatására vonatkozó 
kérelem adattartalma

 1.  Az egyház megnevezése
 2.  Az egyház székhelye
 3.  Az egyház levelezési címe
 4.  Az egyház képviselőjének neve
 5.  Kapcsolattartó neve és elérhetősége
 6.  Támogatásban részesülő személyek száma

ebből
6.1.  Támogatásban részesülő egyházi személyek száma
6.2.  Támogatásban részesülő egyéb személyek száma

 7.  Támogatásból ellátott földrajzi terület (ország) megnevezése
 8.  Támogatási igény összege
 9.  Szakmai program rövid leírása

13. A külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatásának 
felhasználásáról szóló beszámoló adattartalma

 1.  Az egyház megnevezése
 2.  Az egyház székhelye
 3.  Az egyház levelezési címe
 4.  Az egyház képviselőjének neve
 5.  Kapcsolattartó neve és elérhetősége
 6.  Támogatásban részesülő személyek száma

ebből
6.1.  Támogatásban részesülő egyházi személyek száma
6.2.  Támogatásban részesülő egyéb személyek száma

 7.  Támogatásban részesülő egyházi személyek által ellátott földrajzi terület (ország) megnevezése és az  egyes 
országokba irányuló támogatás részösszege

 8.  A programokkal elért magyarok becsült létszáma
 9.  A tárgyévben kapott költségvetési támogatás összege
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 10.  Egyház által felhasznált (kifizetett) támogatás összege összesen
ebből
10.1.  Személyi jellegű kifizetések összesen
10.2.  Eszközbeszerzésre fordított összeg
10.3.  Anyagköltségre fordított összeg
10.4.  Igénybe vett szolgáltatásra fordított összeg
10.5.  Felújításra, beruházásra fordított összeg

 11.  Megvalósított szakmai program részletes kifejtése (országonként bemutatva az  elvégzett tevékenységeket, 
különösen a felújításokat és beruházásokat)”

A Kormány 517/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete
a Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak a NÖF Nemzeti 
Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő átadásáról, valamint 
a turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 4. § tekintetében a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 10. § d) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) 2023. január 1. napjától a  NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhelye: 1113 Budapest, Daróczi út 3.; cégjegyzékszáma: 01-09-324951) (a  továbbiakban: NÖF Nonprofit  Kft.) 
a  Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8360 Keszthely, 
Kastély  utca  1.; cégjegyzékszáma: 20-09-069758) (a  továbbiakban: Helikon Nonprofit Kft.) jogutódja a  turisztikai 
térségek meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet szerint kijelölt szervezetként a  turisztikai 
térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény hatálya alá tartozó feladatok (a továbbiakban 
együtt: feladatok) tekintetében.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti jogutódlás tárgyát képezi – a  turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 
2016.  évi CLVI.  törvény 4.  § (7)  bekezdésében foglaltakon túl – a  feladatok ellátásával összefüggő valamennyi 
jogviszony, így különösen
a) a vagyoni jogok és kötelezettségek,
b) az átvett feladatok ellátásához szükséges ingó (ideértve a kulturális javakat is) eszközállomány,
c) a feladatok ellátásával kapcsolatban kötött szerződésekből eredő jogok és kötelezettségek, valamint
d) a feladatokat ellátó munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti jogutódlás a Helikon Nonprofit Kft.-vel szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá, 
és  arra való hivatkozással szerződésszegési igényt, kártérítési igényt vagy biztosíték nyújtására vonatkozó igényt 
nem lehet érvényesíteni.

 (4) Az  (1)  bekezdésben meghatározott feladatokhoz kapcsolódó vagyoni jogok és kötelezettségek, ingó (ideértve 
a  kulturális javakat is) eszközállomány, szerződésekből eredő jogok és kötelezettségek 2022. december  31-i 
fordulónappal ellenérték nélkül átszállnak a  NÖF Nonprofit Kft.-re, és az  e  feladatokhoz kapcsolódó 
valamennyi, szerződésen alapuló jogviszonyban 2023. január 1. napjától a  Helikon Nonprofit Kft. helyébe a  NÖF 
Nonprofit Kft. lép.

 (5) Az  (1)  bekezdésben meghatározott feladatokkal kapcsolatban folyamatban lévő közbeszerzési és beszerzési 
eljárásokban 2023. január 1. napján a Helikon Nonprofit Kft. helyébe a NÖF Nonprofit Kft. lép.

 (6) Az  (1)  bekezdésben meghatározott feladatokkal kapcsolatban folyamatban lévő közigazgatási hatósági 
eljárásokban, peres és nemperes eljárásokban a  Helikon Nonprofit Kft. helyébe 2023. január 1. napjával a  NÖF 
Nonprofit Kft. lép, és ezen eljárásokban hozott határozatban megállapított jogosultság vagy kötelezettség 
a NÖF Nonprofit Kft.-t illeti meg vagy terheli. A NÖF Nonprofit Kft. a 2. § szerinti átvételt követően haladéktalanul 
gondoskodik a fél személyében történő változás eljárásban történő bejelentéséről.
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 (7) Az  (1)  bekezdésben meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan a  Helikon Nonprofit Kft.-vel 2022. december 31. 
napján fennálló munkaviszonyból – ide nem értve a  Helikon Nonprofit Kft. megszüntetésért felelős, a  tulajdonosi 
joggyakorló által kijelölt munkavállalók munkaviszonyát – származó jogok és kötelezettségek 2023. január 1. 
napjától a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény VI. fejezetének szabályai szerint a NÖF Nonprofit Kft.-re 
szállnak át.

2. §  2023. január 1. napjával a  Helikon Nonprofit Kft. 2023. január 1. napja szerinti állapotra vonatkozó tételes 
(mennyiségi és értékbeni) ingó és ingatlan vagyonelemekre is kiterjedő tételes jegyzőkönyv felvétele mellett 
az  e  rendeletben meghatározottak szerint átadásra kerülő feladatok vonatkozásában az  azokhoz kapcsolódó 
valamennyi iratot és adatot átadja, a  feladatellátásához szükséges vagy azt előmozdító valamennyi adatbázishoz 
hozzáférést biztosít a NÖF Nonprofit Kft. részére.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 4. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

4. §  A turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet 7. §-ában a „Helikon Kastélymúzeum 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot” szövegrész helyébe a  „NÖF Nemzeti Örökségvédelmi 
Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 518/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete
az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási 
szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206. § (3c) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 10.  § tekintetében a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 281.  § (2)  bekezdés 1. és 5.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási 
szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) 1.  § 3.  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„3. kereskedő: az  a  fogyasztóvédelemről szóló 1997.  évi CLV.  törvény 2.  § b)  pontja szerinti vállalkozás, aki 
tevékenysége folytatása során a fogyasztó részére tartós adathordozót értékesít;”

2. §  A Rendelet 1. § 3. és 4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában:)
„3. internetes oldal: az  NMHH honlapján az  adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő szolgáltatás 
elérhetőségét biztosító oldal;
4. kereskedő: az  a  fogyasztóvédelemről szóló 1997.  évi CLV.  törvény 2.  § b)  pontja szerinti vállalkozás, aki 
tevékenysége folytatása során a fogyasztó részére tartós adathordozót értékesít;”

3. §  A Rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az NMHH az  internetes oldalon közzéteszi az adattörlő alkalmazáshoz kapcsolódó felhasználási feltételeket és 
a használatához szükséges közérthető használati útmutatót.
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(3) Az NMHH az internetes oldalon közzétett tartós adathordozók vámtarifaszám szerinti csoportosítását a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatallal (a továbbiakban: NAV) együttműködve határozza meg.”

4. §  A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § (1) Az  adattörlő kód fogyasztó részére történő átadásával a  fogyasztó az  adattörlő alkalmazás használatára 
jogosult felhasználóvá válik, és a 2. § (2) bekezdése szerint jogosult az adattörlő alkalmazás aktiválására és egyszeri 
felhasználására.
(2) Az  adattörlő alkalmazás a  kereskedő által átadott adattörlő kóddal a  kereskedő 9.  § (3)  bekezdése szerinti 
adatszolgáltatását követően vagy a  9/A.  § alapján biztosított adattörlő kóddal aktiválható. Az  adattörlő kód 
a  fogyasztó számára egyetlen tartós adathordozó adatainak egyszeri törlésére biztosít lehetőséget. A  törlést 
követően a fogyasztó elektronikus levélben az adattörlés eredményéről adattörlési igazolást kap.”

5. §  A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az NMHH nyilvántartja az átadott adattörlő kódokkal kapcsolatban a 7. § alapján szolgáltatott adatokat.
(2) Az NMHH a nyilvántartásban foglalt adatokat a 7. § szerinti adatszolgáltatástól számított 10 évig megőrzi.”

6. §  A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A NAV a kereskedő által elektronikus úton benyújtott kérelmére gondoskodik
a) az adattörlő kód generálásáról és
b) az adattörlő kód kereskedő részére történő kiadásáról.”

7. §  A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § A NAV adatot szolgáltat az NMHH részére
a) a kereskedőnek kiadott adattörlő kódszámokról és a kiadás dátumáról, a kiadást követő egy munkanapon belül, 
valamint
b) a kereskedő 9. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatása alapján a fogyasztónak átadott adattörlő kódszámokról 
és az átadás dátumáról, hetente, a hét második munkanapján.”

8. §  A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) A kereskedő az adattörlő kódot
a) a vásárlás megtörténtét igazoló számviteli bizonylaton történő rögzítésével vagy
b) a bizonylat átadásával egyidejűleg más módon, így különösen papír alapon mellékelve
térítésmentesen átadja.
(2) Az adattörlő kód önállóan nem forgalomképes.”

9. § (1) A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kereskedő az  adattörlő kódot a  NAV által erre a  célra rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával 
elektronikus úton igényelheti. A  NAV az  igény beérkezését követő 8 napon belül bocsátja a  kereskedő 
rendelkezésére az adattörlő kódot.”

 (2) A Rendelet 9. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A kereskedő a részére kiadott és a fogyasztó részére még át nem adott adattörlő kódokat nyilvántartja.
(3) A kereskedő a fogyasztónak átadott adattörlő kódszámokról és a fogyasztónak történő átadás dátumáról adatot 
szolgáltat a NAV felé.
(4) A (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a kereskedő, ha az adattörlő kód kiadására
a) a számlán történő rögzítéssel került sor, úgy az  az általános forgalmi adóról szóló 2007.  évi CXXVII.  törvény 
(a továbbiakban: Áfa tv.) 257/G. §-a és 10. melléklete szerinti adatszolgáltatás útján,
b) a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel történő teljesítése esetén a  nyugtán vagy a  számlán történő 
rögzítéssel került sor, úgy az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdése szerinti adatszolgáltatás útján, valamint
c) az a)–b) ponttól eltérő, egyéb módon került sor, úgy a NAV által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapon, 
minden hét 5. napjáig az adatszolgáltatás napját megelőző 7 napon kiadott adattörlő kódok tekintetében
teljesíti.”
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10. §  A Rendelet 4. alcíme a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A.  § Ha a  fogyasztó tartós adathordozó vásárlásakor nem kapott adattörlő kódot, úgy azt az  NMHH-tól 
igényelheti a  vásárlásról szóló eredeti bizonylat vagy másolata megküldésével. A  fogyasztó részére ez  esetben 
az NMHH elektronikus úton biztosítja az adattörlő kódot.”

11. §  A Rendelet a következő 13–16. §-sal egészül ki:
„13.  § (1) A  kereskedő az  e  rendelet 2022. december 31-ig hatályos rendelkezései szerint átvett címkét 
2023.  március  31-ig adhatja át a  fogyasztó részére. A  címke felhasználására az  e  rendelet 2022. december 31-ig 
hatályos rendelkezései az irányadóak.
(2) A  fogyasztó a  számára 2023. március 31-ig átadott címkét az  adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét 
lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) 
Korm. rendelet módosításáról szóló 518/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet rendelkezéseinek hatálybalépését követően 
is jogosult felhasználni.
14.  § (1) A  kereskedő a  fogyasztó részére 2023. március 31-ig át nem adott címkéket – ideértve a  sérült 
címkéket is – 2023. április 30-ig köteles a székhelye vagy telephelye szerinti illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal 
(a továbbiakban: járási hivatal) részére visszaszolgáltatni.
(2) A  járási hivatal a  kereskedő által visszaszolgáltatott címkéket 2023. május 15-ig átadja Budapest Főváros 
Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) részére.
(3) A BFKH a (2) bekezdés alapján átvett címkéket 2023. május 20-ig juttatja el az NMHH részére.
15.  § A  9.  § (4)  bekezdés c)  pontja szerinti adatszolgáltatást első alkalommal 2023. január 13-án kell teljesíteni 
a 2023. január 1-je és 12-e közötti időszakról.
16.  § A  Kormány a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010.  évi CLXXXV.  törvény 134.  § 
(18) bekezdésében meghatározott közszolgáltatási szerződés NMHH-val történő megkötésére a BFKH-t jelöli ki.”

12. §  A Rendelet
a) 1. § 5. pontjában az „a címkén megjelölt internetes oldalon” szövegrész helyébe az „az NMHH által” szöveg,
b) 3. alcím címében a „kormányhivatalok” szövegrész helyébe a „NAV” szöveg,
c) 4. alcím címében a „Címke” szövegrész helyébe az „Adattörlő kód” szöveg,
d) 10.  §-ában a „8. és 8/A.  §-ban” szövegrész helyébe a „8., 8/A.  §-ban, valamint a  9.  § (2)–(4)  bekezdésében” 

szöveg
lép.

13. §  Hatályát veszti a Rendelet
a) 1. § 1. pontja,
b) 1. § 9. pontjában az „a címkén található,” szövegrész,
c) 6. §-a,
d) 9. § (5) bekezdése,
e) 10/A. §-a és
f ) 12. § (1)–(3) bekezdése.

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. december 15-én lép hatályba.
 (2) A 2–8. §, a 9. § (2) bekezdése, a 10–12. §, valamint a 13. § a)–c) és e)–f ) pontja 2023. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 13. § d) pontja 2023. április 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 519/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete
a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok 
felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (1)  bekezdés 15a–15c.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok 
felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 481/2021. (VIII. 13.) 
Korm. rendelet] 9. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az európai uniós forrást megelőlegező előirányzatok társfinanszírozáson felüli felhasználása a  következő esetekben 
lehetséges:)
„c) a  2014–2020 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alap és az  Előcsatlakozási Támogatási 
Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködéshez kapcsolódó programjai esetében az  uniós 
támogatásnak az  Európai Területi Együttműködés (2014–2020) előirányzatból történő –  a  126/2016. (VI. 7.) 
Korm.  rendelet szerinti  – megelőlegezésére, továbbá a  2014–2020 programozási időszakban az  európai területi 
együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és egyes interregionális együttműködési 
programok esetében az  uniós támogatásnak a  Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2014–2020) 
előirányzatból történő – a  2014–2020 programozási időszakban az  európai területi együttműködés célkitűzés 
keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 
396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet] szerinti – megelőlegezésére,”

 (2) A 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az európai uniós forrást megelőlegező előirányzatok társfinanszírozáson felüli felhasználása a  következő esetekben 
lehetséges:)
„e) az  EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021 előirányzat tekintetében az  EGT Finanszírozási 
Mechanizmus és Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának előkészítéséhez kapcsolódóan, 
a  Nemzeti Kapcsolattartónál és a  program operátoroknál felmerülő költség finanszírozására, továbbá  
a  Svájci–Magyar Együttműködési Program II. előirányzat tekintetében a  Svájci–Magyar Együttműködési Program 
II.  időszakával összefüggésben, a  Svájci Államszövetség és Magyarország között létrejövő technikai támogatási 
megállapodás aláírásáig, a  Nemzeti Irányító Hatóság által ellátandó feladatokat és a  közreműködő szervezeti 
feladatokat érintő, az  előkészítési feladatok során felmerülő költség, valamint azon kiadás finanszírozására, 
amely a támogatási intézkedések elfogadása esetén a Svájci Államszövetség felé elszámolhatóvá válik,”

2. §  A 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet III. fejezete a következő 14/A. és 14/B. alcímmel egészül ki:
„14/A. A Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2014–2020) előirányzat felhasználási 
szabályai
29/A. § (1) Ezen alcím alkalmazásában a megelőlegezés alatt az uniós támogatás hazai kedvezményezettje részére 
nyújtott visszatérítendő hazai támogatást kell érteni.
(2) Ezen alcím alkalmazásában a programszámla alatt az  1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
27.  cikk (1)  bekezdése szerinti, az  uniós támogatások és a  partnerországi társfinanszírozás fogadása, valamint 
a  kifizetések lebonyolítása céljából az  egyes Interreg programok igazoló hatóságai által nyitott, euró devizanemű 
pénzforgalmi számlát kell érteni, amely felett az igazoló hatóság rendelkezik.
29/B. § (1) A Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2014–2020) előirányzat (ezen alcím alkalmazásában 
a továbbiakban: előirányzat) a 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet szabályai szerint használható fel.
(2) Az előirányzat
a) a 2014–2020 programozási időszakban megvalósuló Duna Transznacionális, az  Interreg Central Europe és 
az Interreg Europe programok keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek
aa) központi költségvetési szerv hazai kedvezményezettje esetén a  projektrész teljes költségvetésének 15,0%-át, 
nem központi költségvetési szerv hazai kedvezményezettje esetén pedig a  projektrész teljes költségvetésének 
10,0%-át meg nem haladó hazai társfinanszírozás nyújtása vissza nem térítendő támogatásként történő,
ab) hazai kedvezményezett projektjéhez visszatérítendő támogatásként nyújtott európai uniós hozzájárulás 
30,0%-át meg nem haladó megelőlegezése,
ac) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló 2020.  évi XXXIII.  törvény alapján fenntartóváltással érintett felsőoktatási intézmény kedvezményezettjének 
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megvalósítás alatt álló projektrésze tekintetében e projektrésznek a fenntartóváltást megelőző mértékű, változatlan 
megelőlegezése és a változatlan mértékű hazai társfinanszírozás biztosításának,
b) a tagállami helytállási kötelezettségből adódó visszafizetések,
c) a 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendeletben a  hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezetnek (ezen alcím 
alkalmazásában a  továbbiakban: közreműködő szervezet) a  197/2018. (X. 24.) Korm. rendeletben meghatározott 
feladatai, valamint
d) az audit hatóság 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendeletben meghatározott feladatai kapcsán az  európai uniós 
hozzájárulás visszatérítendő támogatásként történő megelőlegezése
finanszírozására szolgál.
(3) A  fejezetet irányító szerv vezetője az  előirányzat kezelésére előirányzat-felhasználási keretszámlát nyit 
a Kincstárnál.
(4) Az előirányzat-felhasználási keretszámla vezetésével és forgalmával kapcsolatban felmerült költség elszámolása 
a központi költségvetésből történik.
29/C. § (1) Támogatásban
a) helyi önkormányzat,
b) költségvetési szerv,
c) gazdasági társaság,
d) civil szervezet,
e) közhasznú szervezet,
f ) szövetkezet,
g) egyház,
h) köztestület,
i) irányító hatóság,
j) európai területi társulás, valamint
k) Magyarországon székhellyel rendelkező nemzetközi szervezet
részesülhet.
(2) Hazai társfinanszírozás esetén a  programok keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek 
396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet szerinti hazai kedvezményezettje abban az  esetben részesülhet költségvetési 
támogatásban, ha rendelkezik devizaszámlával, és vállalja, hogy ha szabálytalanság esetén az  európai uniós 
hozzájárulás visszafizetendő részét a  vezető kedvezményezett részére – vezető kedvezményezettként pedig 
a  programszámlájára – határidőn belül nem fizeti vissza, a  visszafizetési kötelezettséggel érintett összeget az  Ávr. 
szerinti késedelmi kamattal növelten fizeti vissza.
(3) Megelőlegezés esetén a  programok keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai 
kedvezményezettje – központi költségvetési szerv vagy megyei önkormányzat kivételével – abban az  esetben 
részesülhet megelőlegezésben, ha a projektrész elszámolható összköltsége eléri vagy meghaladja az 550 000 eurót.
29/D.  § (1) Hazai társfinanszírozás esetén a  támogatás külön pályáztatás nélkül, a  programok keretében 
meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai kedvezményezettjeivel támogatási szerződés vagy támogatói 
okirat alapján nyújtható.
(2) Megelőlegezés esetén a  programok keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai 
kedvezményezettjeivel a  programszintű támogatási döntést követően, a  közreműködő szervezet értesítésének 
kézhezvételétől számított 90 napon belül benyújtott támogatási kérelem alapján – az uniós támogatási szerződés 
hatálybalépését követően – megkötött támogatási szerződés alapján nyújtható.
(3) A  megítélt támogatás a  támogatási szerződésben vagy a  támogatói okiratban meghatározott mértékű 
támogatási előlegként is kifizetésre kerülhet.
(4) A támogatás
a) egyösszegű kifizetéssel vagy
b) részletekben történő kifizetés esetén időarányosan vagy teljesítésarányosan
biztosítható.
29/E. § (1) Megelőlegezés esetén a hazai kedvezményezett a támogatási összeg utolsó uniós hozzájárulás-részlete 
kifizetésének a  hazai kedvezményezett fizetési számláján történt jóváírását követő 30 napon belül a  támogatási 
összeget a pénzforgalmi lebonyolítási számlára visszafizeti.
(2) Audit hatósági feladatokat ellátó költségvetési szerv kedvezményezett részére biztosított megelőlegezés 
esetén az  uniós forrásnak a  kedvezményezett fizetési számláján történt jóváírását követő 30 napon belül 
a kedvezményezett a támogatási összeget az előirányzat-felhasználási keretszámlájára visszafizeti.
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29/F. § Biztosíték lehet
a) a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára 
vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata,
b) jelzálogjog, valamint
c) hitelintézet által nyújtott garancia.
29/G. § (1) Az előirányzat felhasználásával kapcsolatos, a 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendeletben és a 197/2018. (X. 24.) 
Korm. rendelet 6.  § (1)  bekezdés j)  pontjában meghatározott közreműködő szervezeti feladatokat az  SZPI látja el, 
így különösen
a) a programok hazai megvalósításának előkészítésével és koordinációjával,
b) a hitelesítési rendszer működtetésével,
c) a hazai társfinanszírozási szerződések megkötésével és módosításával,
d) az uniós források megelőlegezésével,
e) a hazai társfinanszírozási szerződések és az  uniós forrás megelőlegezési szerződések vonatkozásában 
a projektrészek zárásával,
f ) a hazai társfinanszírozási szerződések és az uniós forrás megelőlegezési szerződésekből eredő követeléskezeléssel,
g) követelések behajthatatlanná történő minősítésével,
h) szabálytalanságkezeléssel,
i) nemzeti szintű folyamatszabályozással,
j) NAHU 2014–2020 rendszerrel kapcsolatos koordinátori és rendszerfejlesztéssel,
k) 2021–2027 programozási időszak transznacionális és egyes interregionális programjainak tervezésével és 
előkészítésével, valamint
l) a Duna Transznacionális Program 2021–2027 végrehajtását támogató monitoring és információs rendszer 
rendszerfejlesztésével és működéstámogatásával
kapcsolatos feladatokat.
(2) A  közreműködő szervezetre delegált feladatok részletezését, valamint az  együttműködés módját a  fejezetet 
irányító szerv és a közreműködő szervezet közötti megállapodás rögzíti.
(3) A fejezetet irányító szerv vezetője az előirányzat kezelésére pénzforgalmi lebonyolítási számlát nyit a Kincstárnál.
(4) A fejezetet irányító szerv vezetője a (3) bekezdés szerinti pénzforgalmi lebonyolítási számlára rendelkezési jogot 
biztosít a közreműködő szervezet részére.
(5) A  pénzforgalmi lebonyolítási számla vezetésével és forgalmával kapcsolatban felmerült költség elszámolása 
a központi költségvetésből történik.

14/B. A Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2021–2027) előirányzat felhasználási 
szabályai
29/H. § (1) A Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2021–2027) előirányzat (ezen alcím alkalmazásában 
a  továbbiakban: előirányzat) a  2021–2027-es programozási időszakban megvalósuló transznacionális és 
interregionális együttműködési programok végrehajtási intézményeiről szóló 574/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 
szabályai szerint használható fel.
(2) Az  előirányzat az  európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló 2021–2027 közötti 
transznacionális és − az  URBACT program kivételével – az  interregionális együttműködési programokban történő 
eredményes magyarországi részvételhez, az  Európai Regionális Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök 
által támogatott európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezésekről 
szóló, 2021. június 24-i (EU)  2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a  továbbiakban: (EU)  2021/1059 
európai parlamenti és tanácsi rendelet] 16. cikk (5) bekezdése szerinti társfinanszírozás biztosítása finanszírozására 
használható fel.”

3. §  A 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 16. alcíme a következő 51/A. és 51/B. §-sal egészül ki:
„51/A. § A Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2014–2020) előirányzat (XIX. fejezet, 3. cím, 11. alcím) 
vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a nemzeti hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, a technikai segítségnyújtás 
kivételével projektrész végrehajtása esetén a közreműködő szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a  fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, 
a technikai segítségnyújtás kivételével projektrész végrehajtása esetén a közreműködő szervezet gazdasági vezetője 
vagy az általa írásban kijelölt személy,
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c) teljesítésigazoló: a  nemzeti hatóság vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, a  technikai segítségnyújtás 
kivételével projektrész végrehajtása esetén a közreműködő szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: a  fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, a  technikai 
segítségnyújtás kivételével projektrész végrehajtása esetén a  közreműködő szervezet gazdasági vezetője vagy 
az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, a technikai segítségnyújtás 
kivételével projektrész végrehajtása esetén a közreműködő szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.
51/B. § A Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2021–2027) előirányzat (XIX. fejezet, 3. cím, 12. alcím) 
vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a nemzeti hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítésigazoló: a nemzeti hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.”

4. §  A 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. §  A 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet
a) 9. § (1) bekezdés d) és i) pontjában, 9. § (5) bekezdésében, 13. alcím címében, 27. § (1) bekezdésében, 51. § 

nyitó szövegrészében, 1.  mellékletében foglalt táblázat A:28 mezőjében a  „Nemzeti Helyreállítási Alap” 
szövegrész helyébe a „Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF)” szöveg,

b) 11. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „kormányrendeletben” szövegrész helyébe a „197/2018. (X. 24.) 
Korm. rendeletben [a továbbiakban: 197/2018. (X. 24.) Korm. rendelet]” szöveg,

c) 8. alcím címében a „Közvetlen” szövegrész helyébe az „A Közvetlen” szöveg,
d) 14. alcím címében a „Végrehajtás” szövegrész helyébe az „A Végrehajtás” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 519/2022. (XII. 13.) Korm. rendelethez

A 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 29. és 30. sorral egészül ki:

(A B

1. Előirányzat Kezelő szerv)

29.
Transznacionális és Interregionális Együttműködés 
(2014–2020)

európai uniós források felhasználásáért felelős 
miniszter

30.
Transznacionális és Interregionális Együttműködés 
(2021–2027)

európai uniós források felhasználásáért felelős 
miniszter
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A Kormány 520/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátás biztosításáról és egyetemes szolgáltatási árszabások 
meghatározásával kapcsolatos 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. Veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátás biztosításával kapcsolatos rendelkezések

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  villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt (a  továbbiakban: Vet.) az  e  rendeletben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni.

2. §  E rendelet alkalmazásában felhasználó a Vet. 3. § 17. pontja szerinti azon felhasználó, amely
a) nem jogosult egyetemes szolgáltatásra,
b) villamosenergia-ellátása 2023. január 1. napjától nem biztosított e  rendelet hatálybalépését megelőző 

napig elfogadott ajánlattal vagy megkötött villamosenergia-vásárlási szerződéssel, illetve a  veszélyhelyzet 
ideje alatt az  egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.)  
Korm. rendelet [a továbbiakban: 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet] alapján vagy a  felhasználót  
2022. december 31. napján ellátó villamosenergia-kereskedő üzletszabályzata alapján egyéb módon, és

c) veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátással érintett felhasználási helyeit tekintve 2022. évi tényleges 
– profilos elszámolású felhasználási hely esetén az  elosztó által alkalmazott mértékadó éves fogyasztás 
alapján meghatározott – villamosenergia-fogyasztása nem haladja meg a  2 GWh-t, azzal, hogy a  2022. 
évre naparányosan vetítve kell figyelembe venni azon felhasználási helyek fogyasztását, amelyek hálózatra 
csatlakozása 2022. év során történt.

3. §  A felhasználó 2023. január 1. napjától teljes ellátás alapú veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátásra jogosult.

4. §  A veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátást a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján 
kijelölt villamosenergia-kereskedő (a továbbiakban: villamosenergia-kereskedő) biztosítja e rendelet szerint.

5. § (1) A  felhasználó a  veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátás igénybevétele érdekében 2022. december 14. és 
2022. december 19. napja között a villamosenergia-kereskedő által e rendelet hatálybalépését követő munkanapon 
közzétett, az e célra biztosított elektronikus felületen keresztül e-mail-címének megadásával nyilatkozatot tesz, ettől 
eltérő esetben a nyilatkozat érvénytelen. A határidő jogvesztő.

 (2) A  nyilatkozattétel fogadását a  villamosenergia-kereskedő elektronikus levélben igazolja vissza az  (1)  bekezdés 
szerint megadott e-mail-címre.

6. § (1) 2023. január 1. napjának kezdetével a  villamosenergia-kereskedő és az  5.  § szerint nyilatkozatot tett felhasználó 
között határozatlan időtartamra villamosenergia-vásárlási szerződés jön létre a  villamosenergia-kereskedő 
üzletszabályzatában meghatározott mintaszerződés szerinti tartalommal. A  villamosenergia-vásárlási szerződés 
a felmondásra irányuló jognyilatkozat közlését követő második hónap első napjára felmondható.

 (2) A villamosenergia-kereskedő – a felhasználók egyértelmű tájékoztatása érdekében – az alkalmazott mintaszerződést 
honlapján e  rendelet hatályba lépését, de legkorábban a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
(a továbbiakban: Hivatal) üzletszabályzatot jóváhagyó határozatának közlését követő nap végéig közzéteszi.

7. § (1) A Vet. 47/B.  § (9)  bekezdésétől eltérően a  villamosenergia-kereskedő az  5.  § szerint nyilatkozatot tett felhasználó 
esetében a  kereskedőváltást 2023. január 10-ig jelenti be az  érintett hálózati engedélyesnél, és a  hálózati 
engedélyes a kereskedőváltással kapcsolatos kötelezettségeit 2023. január 1-jére visszamenőlegesen teljesíti.

 (2) Az  e  rendelet alapján biztosított veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátás tekintetében a  Vet. 51.  §-a és 
51/A. §-a nem alkalmazandó.
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8. § (1) A  villamosenergia-kereskedő a  veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátásra való jogosultság fennállásának 
ellenőrzése céljából jogosult legalább 8 napos határidő biztosításával a  jogosultság alátámasztásául szolgáló 
iratokat a  felhasználótól bekérni. A  2022. évi villamosenergia-fogyasztásra vonatkozó adatokat a  villamosenergia-
kereskedő az elosztó hálózati engedélyestől kéri, amely azt 8 napon belül megadja.

 (2) Ha a villamosenergia-kereskedő megállapítja, hogy a felhasználó a veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátást 
jogosulatlanul vette igénybe, akkor
a) a  6.  § szerinti szerződést a  jogosultság hiányának megállapítását követő második hónap első napjára 

megszünteti, és
b) a  6.  § szerinti szerződésből eredő fizetési kötelezettségein felül kötbért érvényesít, amelynek mértéke  

a  2022. évi fogyasztás 2 GWh-t meghaladó része tizenkettedének és a  6.  § szerinti szerződés alapján adott 
hónapban alkalmazandó egységár másfélszeresének a  szorzata valamennyi jogosulatlan igénybevétellel 
érintett hónap tekintetében.

 (3) Ha a  felhasználó az  (1) bekezdés szerinti kötelezettségét határidőben nem teljesíti, vagy a  jogosultság fennállását 
igazoló iratokat nem a villamosenergia-kereskedő által e célra megadott e-mail-címre küldi meg, úgy kell tekinteni, 
hogy a  jogosultság nem áll fenn, és a  villamosenergia-kereskedő a  (2)  bekezdés szerinti jogkövetkezményt 
alkalmazza.

2. Az egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásával kapcsolatos szabályok

9. § (1) Az  egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet  
[a továbbiakban: 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet] 3.  § (2)  bekezdésétől eltérően a  2023. január 1. és  
2023. április 30. közötti időszakra vonatkozó ármegállapítás során a  Hivatal a  lakossági piaci árat az  egyetemes 
szolgáltató által 2022. december 14. napjáig tett adatszolgáltatás alapján, annak megtételét követő legfeljebb 5 
munkanapon belül határozza meg.

 (2) A  259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 6.  § (2)  bekezdésétől eltérően a  2023. január 1. és 2023. április 30. közötti 
időszakra vonatkozó ármegállapítás során a  Hivatal a  versenypiaci költségeket tükröző árat az  egyetemes 
szolgáltató által 2022. december 14. napjáig tett adatszolgáltatás alapján, annak megtételét követő legfeljebb  
5 munkanapon belül határozza meg.

3. Záró rendelkezések

10. §  Ez a rendelet a kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba.

11. § (1) A 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. §-ában, 3. § (8) bekezdés nyitó szövegrészében, 6. §-ában és 8. § (9) bekezdés 
nyitó szövegrészében a „2022. december 31” szövegrész helyébe a „2023. április 30” szöveg lép.

 (2) A  259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 1.  § (1)  bekezdésében a  „2022. december 31.” szövegrész helyébe  
a „2023. április 30.” szöveg lép.

 (3) Az  egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvény eltérő alkalmazásáról szóló 288/2022. (VIII. 5.)  
Korm. rendelet 1. §-ában a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. április 30.” szöveg lép.

 (4) A  nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló kormányrendelet eltérő alkalmazásáról szóló 
290/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet 1. §-ában a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. április 30.” szöveg lép.

 (5) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő további eltérő alkalmazásáról 
és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 
450/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 484/2022. (XI. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 484/2022. 
(XI. 29.) Korm. rendelet]
a) 2. § (1) bekezdésében a „2. § (1) bekezdés b) pontja” szövegrész helyébe a „2. § (1) bekezdése” szöveg,
b) 2.  § (1)  bekezdésében az  „alkalmaz.” szövegrész helyébe az  „alkalmaz, a  kisfeszültségű vezérelt (KIF II.) 

elszámolású mérési pontok kivételével.” szöveg
lép.
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12. § (1) Hatályát veszti a  484/2022. (XI. 29.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdésében a  „kisfeszültségű idősoros (KIF III.) 
csatlakozású” szövegrész.

 (2) Hatályát veszti az  egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 
eltérő alkalmazásáról szóló 486/2022. (XI. 30.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 521/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete
a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, 
a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő 
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. §  A cégnyilvánosságról, a  bírósági cégeljárásról és a  végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényt (a továbbiakban: 
Ctv.), valamint a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényt (a továbbiakban: Cstv.) 
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 e rendeletben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A Ctv. 84. § (1) bekezdését azzal a kiegészítéssel kell alkalmazni, hogy ha a cégbíróság hivatalból tudomást szerez 
arról, hogy a cég
a) több mint négyszáz napja nem tett eleget a számviteli törvény szerinti éves beszámoló letétbe helyezési és 

közzétételi kötelezettségének, és
b) az utolsó letétbe helyezett éves beszámolója szerinti értékesítésének nettó árbevétele eléri vagy meghaladja 

a tízmilliárd forintot,
a cégbíróság 3 munkanapon belül kezdeményezi a cég ellen felszámolási eljárás megindítását.

 (2) A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

3. §  A  Cstv. 6.  § (1)  bekezdésétől eltérően a  Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes azokban a  felszámolási 
eljárásokban, amelyeket a cégbíróság a 2. § szerint kezdeményezett.

4. § (1) A  Cstv. 22.  § (1)  bekezdését azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy az  e  rendelet 2.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott feltételek fennállása esetén a  bíróság a  felszámolást a  kezdeményező kérelem beérkezését 
követő 3 munkanapon belül elrendeli, és ezzel egyidejűleg ideiglenes vagyonfelügyelőt rendel ki a  felszámolói 
névjegyzékből.

 (2) A végzés elleni fellebbezésnek nincs halasztó hatálya.

5. §  A Cstv. 24/A.  §-át a  4.  § (1)  bekezdése szerint kirendelt ideiglenes vagyonfelügyelő esetén azzal az  eltéréssel  
kell alkalmazni, hogy az ideiglenes vagyonfelügyelőt megilletik mindazok a jogok, amelyek a felszámolót megilletik.

6. §  E rendelet szerinti felszámolási eljárásokban a  bíróság a  felszámolók névjegyzékébe bejegyzett felszámolót  
rendel ki.
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7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) E  rendelet rendelkezéseit az  e  rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő felszámolási eljárásokban is  

alkalmazni kell.
 (3) Ha a 2. § (1) bekezdése szerinti gazdálkodó szervezet ellen az e rendelet hatálybalépésekor már felszámolási eljárás 

folyamatban van, akkor e felszámolási eljárást a Fővárosi Törvényszékhez át kell tenni.

  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 Nemzeti Bank elnökének 55/2022. (XII. 13.) MNB rendelete
egyes biztosítási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 439. § i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 439. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3.  § tekintetében a  kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 69.  § (5)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. § (1) A technikai kamatláb maximális mértékéről szóló 54/2015. (XII. 21.) MNB rendelet [a továbbiakban: 54/2015. (XII. 21.) 
MNB rendelet] 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az élet- és betegségbiztosítási (egészségbiztosítási) termékek díjkalkulációjánál és a  számviteli biztosítástechnikai 
tartaléknak minősülő életbiztosítási díjtartalék és betegségbiztosítási díjtartalék, továbbá a  balesetbiztosítási 
járadéktartalék számításánál alkalmazható technikai kamatláb maximális mértéke:]
„a) a forintban fennálló kötelezettségek esetében
aa) a rendszeres díjas termékek esetében tartamtól függetlenül évi 4%,
ab) az 5 éves vagy annál rövidebb tartamú egyszeri díjas termékek esetében 7%,
ac) az 5 évesnél hosszabb tartamú egyszeri díjas szerződések esetében 4%;
b) az euróban fennálló kötelezettségek esetében évi 1,5%;”

 (2) Az 54/2015. (XII. 21.) MNB rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § (1) Az  egyes biztosítási tárgyú MNB rendeletek módosításáról szóló 55/2022. (XII. 13.) MNB rendelet  
(a továbbiakban: Mód. rendelet) hatálybalépésekor már megkötött, az  1.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
biztosítási szerződések esetében – ha a  szerződéshez járadékszolgáltatás is kapcsolódik – a  járadék 
díjkalkulációjánál és a  számviteli biztosítástechnikai tartaléknak minősülő életbiztosítási díjtartalékának és 
egészségbiztosítási díjtartalékának számításánál legfeljebb az  1.  § (1)  bekezdése szerinti mértékű technikai 
kamatláb alkalmazható, amennyiben a járadék technikai kamatlábának rögzítésére a Mód. rendelet hatálybalépése 
után kerül sor.
(2) Az  (1)  bekezdés nem alkalmazható a  Mód. rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdett 
járadékszolgáltatások díjtartalékának számítására.”

2. §  A  teljes költségmutató számításáról és közzétételéről szóló 55/2015. (XII. 22.) MNB rendelet 6.  § (2)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  biztosító a  befektetési egységekhez kötött életbiztosítás és az  egyéni számla alapján meghatározott 
szolgáltatású hagyományos életbiztosítás esetében a  mögöttes alapok (eszközalap, külön kezelt eszközportfólió) 
után felmerülő költségként a  lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési 
termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló 1286/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek a  kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok megjelenítése, tartalma, 
felülvizsgálata és módosítása, valamint az  ilyen dokumentumok rendelkezésre bocsátására vonatkozó 
kötelezettség teljesítése tekintetében meghatározott szabályozástechnikai standardok megállapítása révén történő 
kiegészítéséről szóló, 2017. március 8-i (EU) 2017/653 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet VI.  melléklet  
1. rész 4. és 5. pontja szerinti ismétlődő költségeket veszi figyelembe.”
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3. §  A  kötelező gépjármű-felelősségbiztosításokra kiterjedő szerződés- és káradatbázisból történő adatigénylés 
részletes szabályairól szóló 42/2019. (XII. 3.) MNB rendelet 2.  melléklet 2.  pontjában foglalt táblázat 5. sorában és 
a 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 4. sorában a „P rendszámú” szövegrész helyébe az „I vagy P rendszámú” 
szöveg lép.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A gazdaságfejlesztési miniszter 17/2022. (XII. 13.) GFM rendelete
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben 
az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok 
és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 
módosításáról

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103.  § (1)  bekezdés 8.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Hatályát veszti az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok 
és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 2.  melléklet 
VIII. pontja.

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

  Nagy Márton István s. k.,
  gazdaságfejlesztési miniszter

Az igazságügyi miniszter 28/2022. (XII. 13.) IM rendelete
a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásának szabályairól szóló  
15/2020. (XII. 3.) IM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 9. alpontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A  központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásának szabályairól szóló 15/2020. (XII. 3.) IM rendelet  
(a továbbiakban: IM rendelet) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  1.  mellékletben meghatározott központi kezelésű előirányzat esetében – amennyiben a  tulajdonosi 
támogatás az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami támogatásnak 
minősül –
a) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásként,
b) az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal 
összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i C(2020) 1863 final számú európai bizottsági 
közlemény (a továbbiakban: közlemény) szerinti átmeneti támogatásként,
c) az  „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a  gazdaságnak Oroszország 
Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022. március 23-i 2022/C 131 I/01 számú európai 
bizottsági közlemény (a továbbiakban: válságközlemény) szerinti válságtámogatásként
nyújtható.”

2. §  Az IM rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  támogatást nyújtó és a  kedvezményezett az  (1)  bekezdés szerinti támogatással kapcsolatos okiratokat és 
dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított legalább tíz évig megőrzi.”
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3. §  Az IM rendelet a következő 5/A. alcímmel egészül ki:
„5/A. Válságtámogatás
9/A.  § (1) A  válságtámogatás az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti 
állami támogatásnak minősül, és a  válságközlemény 2.1. szakaszában foglaltakkal összhangban, a  jelen 
alcím szerinti támogatási programot jóváhagyó európai bizottsági határozat elfogadását követően nyújtható 
olyan vállalkozásoknak, amelyek működését az  orosz-ukrán konfliktus gazdasági hatásai hátrányosan érintik. 
Az érintettségről a vállalkozás a támogatás odaítélését megelőzően nyilatkozik.
(2) A válságtámogatás vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható.
(3) A válságtámogatás 2023. december 31-ig ítélhető meg.
9/B.  § (1) Nem részesülhet válságtámogatásban a  válságközlemény 8–14.  pontjában felsorolt jogi aktusokban 
meghatározott szankciók, valamint a  válságközlemény elfogadását követően az  Európai Unió szervei által 
Oroszország Ukrajna elleni agressziójára tekintettel bevezetett egyéb szankciók hatálya alá tartozó vállalkozás,  
így különösen nem részesülhet válságtámogatásban a  szankciókat bevezető jogi aktusokban kifejezetten 
megnevezett jogalany, valamint az ilyen jogalany meghatározó befolyása alatt lévő vállalkozás.
(2) Nem nyújtható válságtámogatás az  (1)  bekezdés szerinti szankciókkal érintett ágazatokban folytatott 
tevékenységhez, ha a válságtámogatás veszélyeztetné a szankciók célkitűzéseit.
(3) A  válságtámogatásnak nem lehet feltétele, hogy a  kedvezményezett a  gazdasági tevékenységét áthelyezze 
az Európai Gazdasági Térségen belül egy másik országból Magyarország területére.
(4) A  mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás  
nem határozható meg a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján.
(5) A  halászati és akvakultúra-ágazatban működő vállalkozásoknak nyújtott támogatás nem tartozhat az  Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély 
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 717/2014/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (1)  bekezdés 
a)–k) pontjában említett támogatási kategóriák közé.
9/C.  § (1) A  válságtámogatás támogatástartalma a  válságközlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb 
támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve, 
a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem haladhatja meg a 2 000 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(2) Az  e  tevékenységekhez összesen nyújtott válságtámogatás támogatástartalma a  válságközlemény  
2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait 
is figyelembe véve – nem haladhatja meg a  mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó 
vállalkozások esetén a  250 000 eurónak, a  halászati és akvakultúra-ágazathoz tartozó vállalkozások esetén  
a 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(3) Ha egy vállalkozás több ágazatban is folytat tevékenységet, és ezekre az  (1) és (2)  bekezdés szerinti eltérő 
maximális összegek vonatkoznak, a  vállalkozás a  támogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, 
amely biztosítja az  érintett tevékenységekre vonatkozó, (1) és (2)  bekezdés szerinti felső határok betartását és 
azt, hogy a  teljes maximális összeg vállalkozásonként – a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve –  
ne haladja meg a 2 000 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(4) Ha egy vállalkozás a  (2)  bekezdés szerinti ágazatokban tevékenykedik, a  teljes maximális támogatási 
összeg vállalkozásonként – a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg  
a 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
9/D.  § (1) A  mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára 
a 9/C. § (1) bekezdése szerinti maximális támogatástartalommal nyújtható válságtámogatás, ha a válságtámogatás 
mértéke nem függ a mezőgazdasági termék elsődleges termelője részére történő teljes vagy részleges átadásától, 
és a  válságtámogatás mértékét nem az  elsődleges termelőktől beszerzett vagy az  érintett vállalkozások által 
forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg.
(2) A  mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott 
válságtámogatás mértéke az  (1)  bekezdéstől eltérően meghatározható az  elsődleges termelőktől beszerzett vagy 
az elsődleges termelők által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján, ha az érintett termékeket 
az elsődleges termelő nem élelmiszeripari célokra vagy egyáltalán nem hozta volna forgalomba.
9/E.  § (1) Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetén a  válságtámogatás abban az  esetben 
halmozható más állami támogatással, ha az  nem vezet az  Atr. 2.  § 2a.  pontja szerinti csoportmentességi 
rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási 
intenzitás vagy összeg túllépéséhez.
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(2) Ha a  válságtámogatás mellett a  kedvezményezett az  Atr. 2.  § 1.  pontja szerinti rendeletekben meghatározott 
csekély összegű támogatásban is részesül, az  igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű támogatás nem 
csökkenti a  válságtámogatás 9/C.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti legmagasabb mértékét. Ha a  válságtámogatás 
mellett a kedvezményezett azonos vagy részben azonos elszámolható költségek vonatkozásában csekély összegű 
támogatást is igénybe vesz, a  támogatáshalmozás nem vezethet a  válságtámogatás 9/C.  § (1) és (2)  bekezdése 
szerinti legmagasabb mértékének túllépéséhez.
(3) A  válságtámogatás akkor halmozható az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.  cikk (2)  bekezdés 
b) pontja szerinti támogatással, ha az nem vezet a kedvezményezett által elszenvedett kár túlkompenzációjához.
9/F.  § (1) A  válságtámogatást nyújtó az  Atr. 18/C.  § (3)  bekezdésében meghatározott határidők szerint továbbítja 
az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a válságtámogatások 
Atr. 6. melléklete szerinti adatait az Atr. 18/D. § (1) bekezdés e) pontja szerinti közzététel céljából.
(2) A  válságtámogatást nyújtó az  Atr. 34.  § (1)  bekezdésére figyelemmel minden év április 30-áig beszámolót 
készít a  megelőző évben nyújtott válságtámogatásokról az  állami támogatások európai uniós versenyszempontú 
vizsgálatáért felelős szervezet részére.
(3) A  válságközlemény 58.  pontjára figyelemmel a  válságtámogatást nyújtó átadja az  állami támogatások 
európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére az  Európai Bizottság megkeresésének 
megválaszolásához szükséges összesített adatokat.”

4. §  Az IM rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § Ez a rendelet
a) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,
b) az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal 
összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i C(2020) 1863 final számú európai bizottsági 
közlemény,
c) az  „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a  gazdaságnak Oroszország 
Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, többször módosított 2022/C 131 I/01 számú európai 
bizottsági közlemény
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

5. §  Az IM rendelet a következő 15. §-sal egészül ki:
„15.  § E  rendeletnek a  központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásának szabályairól szóló  
15/2020. (XII. 3.) IM rendelet módosításáról szóló 28/2022. (XII. 13.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) 
megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

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

7. §  Ez a rendelet
a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,
b) az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a  gazdaságnak a  jelenlegi COVID-19-

járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, többször módosított 2020. március 19-i  
C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény,

c) az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország 
Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, többször módosított 2022/C 131 I/01 számú 
európai bizottsági közlemény

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Dr. Varga Judit s. k., 
  igazságügyi miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 342/2022. (XII. 13.) KE határozata
bíró kinevezéséről

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.  Potári Anita Bernadettet a  2022. december 15. napjától 2025. december 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá 
kinevezem.

Budapest, 2022. november 29.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/7315-2/2022.

A köztársasági elnök 343/2022. (XII. 13.) KE határozata
bírák felmentéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII.  törvény 89.  § c)  pontja és 90.  § h)  pont ha)  alpontja alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének 
javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére tekintettel

dr. Budavári Róbertet 2023. május 6-ai hatállyal és
dr. Bőke Katalin Erzsébetet 2023. május 24-ei hatállyal

bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2022. november 29.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/7316-2/2022.
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A Kormány 1612/2022. (XII. 13.) Korm. határozata
a közvetlen irányítású európai uniós programokban való magyar részvétel növeléséről, valamint egyes 
közvetlen uniós pályázatok önerő költségének biztosításáról

A Kormány – a  2021–2027 közötti időszak alatt a  közvetlen irányítású európai uniós programok sikerességének javítása 
érdekében –
 1.  egyetért az 1. mellékletben felsorolt pályázatok számára, az ott megjelölt összeg és évenkénti bontás szerinti önerő 

rendelkezésre állásáról;
 2.  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva 

a  XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 
alcím, 4. Közvetlen uniós programok támogatása jogcímcsoport egyéb működési célú kiadások és a  felhalmozási 
kiadások előirányzatai terhére vállalható kötelezettség mértékét 5 683 000 000 forintban állapítja meg az  alábbi, 
évenkénti bontásban:
a) a 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 3 000 000 000 forint,
b) a 2024. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 1 371 000 000 forint,
c) a 2025. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 958 000 000 forint,
d) a 2026. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 354 000 000 forint;

 3.  felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a területfejlesztési miniszter bevonásával – az 1. mellékletben meghatározottak 
megvalósítása érdekében, gondoskodjon
a) 1 371 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a  2024. évi központi költségvetés XIX. Uniós fejlesztések 

fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 4. Közvetlen 
uniós programok támogatása jogcímcsoport előirányzatán;

b) 958 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a  2025. évi központi költségvetés XIX. Uniós fejlesztések 
fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 4. Közvetlen 
uniós programok támogatása jogcímcsoport előirányzatán;

c) 354 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a  2026. évi központi költségvetés XIX. Uniós fejlesztések 
fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 4. Közvetlen 
uniós programok támogatása jogcímcsoport előirányzatán;
Felelős:  pénzügyminiszter 

területfejlesztési miniszter
Határidő:  az a) alpont esetében a 2024. évi központi költségvetés tervezése során 

a b) alpont esetében a 2025. évi központi költségvetés tervezése során 
a c) alpont esetében a 2026. évi központi költségvetés tervezése során

 4.  felhívja a  területfejlesztési minisztert, hogy az  1.  mellékletben meghatározottak megvalósítása érdekében, 
a  2.  pontban meghatározott forrás terhére gondoskodjon támogatási jogviszony létesítéséről az  1.  mellékletben 
felsorolt projekteket megvalósító konzorciumok kedvezményezettjeivel.

Felelős:  területfejlesztési miniszter
Határidő:  a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1612/2022. (XII. 13.) Korm. határozathoz

A B C D

Projekt neve
Program 

megnevezése
Konzorciumvezető/pályázó

Támogatás összege a konzorcium részére

(forint)

2023. év 2024. év 2025. év 2026. év

1.
European Digital Innovation Hub – 

Digital Tech EDIH

Digitális Európa 

Program

EIT Digital Hungary 

Nonprofit Kft.
450 000 000 360 000 000 270 000 000

2.
European Digital Innovation Hub – 

Adat EDIH

Digitális Európa 

Program

Neumann Nonprofit 

Közhasznú Kft.
300 000 000 240 000 000 180 000 000
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3.
European Digital Innovation Hub – 

Agrár EDIH

Digitális Európa 

Program

GAK Oktatási és 

Üzemeltetési Nonprofit 

Közhasznú Kft.

185 807 600 148 646 000 111 484 400

4.

Lepkevédelmi jó gyakorlatok 

kifejlesztése és átadása 

Közép-Kelet-Európában

LIFE – Természet 

és biodiverzitás

Őrségi Nemzeti Park 

Igazgatóság
109 788 800

5.

Természeti tőkénk védelme és 

növelése a fenntarthatóság-alapú 

kormányzás támogatása mellett 

nemzeti, közép és kelet-európai és 

uniós szinten

LIFE – Természet 

és biodiverzitás

CEEweb a Biológiai 

Sokféleségért Egyesület
10 082 880

6.
Kerecsensólyom védelem  

az Észak-alföldi régióban

LIFE – Természet 

és biodiverzitás

Magyar Madártani és 

Természetvédelmi 

Egyesület

110 768 791 42 336 829 36 107 146 92 901 235

Összesen: 1 166 448 071 790 982 829 597 591 546 92 901 235

A Kormány 1613/2022. (XII. 13.) Korm. határozata
egyes egészségügyi ellátások finanszírozását segítő intézkedésekről

A Kormány
 1.  a  Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)  

13.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap 
fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás alcím, 5. Betegszállítás és 
orvosi rendelvényű halottszállítás jogcímcsoport előirányzatának 800 000 000 forinttal történő megemelését, 
az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
 belügyminiszter
Határidő: 2023. január 1-jét követően

 2.  a Kvtv. 13. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva 2 200 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím,  
7. Gyógyító-megelőző ellátás alcím, 12. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcímcsoport előirányzatának 
terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás alcím, 5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás jogcímcsoport 
előirányzatának javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: belügyminiszter
 pénzügyminiszter
Határidő: 2023. január 1-jét követően

 3.  a Kvtv. 13. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási 
Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás alcím, 4. Otthoni szakápolás 
jogcímcsoport előirányzatának 800 000 000 forinttal történő megemelését, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
 belügyminiszter
Határidő: 2023. január 1-jét követően

 4.  a  Kvtv. 13.  § (1)  bekezdés b)  pontjában biztosított jogkörében eljárva 900 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím,  
7. Gyógyító-megelőző ellátás alcím, 12. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcímcsoport előirányzatának 
terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím,  
7. Gyógyító-megelőző ellátás alcím, 4. Otthoni szakápolás jogcímcsoport előirányzatának javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: belügyminiszter
 pénzügyminiszter
Határidő: 2023. január 1-jét követően
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 5.  a  Kvtv. 13.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a  LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet,  
2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás alcím, 6. Művesekezelés jogcímcsoport 
előirányzatának 4 700 000 000 forinttal történő megemelését, az 1. melléklet szerint;

Felelős: belügyminiszter
 pénzügyminiszter
Határidő: 2023. január 1-jét követően

 6.  felhívja a pénzügyminisztert, hogy a belügyminiszter bevonásával gondoskodjon a 2024. évi költségvetés tervezése 
során a  jelen kormányhatározatban szereplő egészségügyi ellátások esetében a  szükséges forrás rendelkezésre 
állásáról;

Felelős: pénzügyminiszter
 belügyminiszter
Határidő: a 2024. évi költségvetés tervezése során

 7.  a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 12.  § (1)  bekezdés b)  pontjában 
biztosított jogkörében eljárva elrendeli 600 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását a  Magyarország  
2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány 
Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím,  
7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 12. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatának 
terhére, a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet  
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím,  
2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 7. Célelőirányzatok 
jogcím előirányzatának javára, a 2. melléklet szerint.

Felelős: belügyminiszter
 pénzügyminiszter
Határidő: 2022. december 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1613/2022. (XII. 13.) Korm. határozathoz

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

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

hatása
LXXII. Egészségbiztosítási Alap

2
7

202381 4
K5 1 700 000 000

222189 5
K5 3 000 000 000

202370 6
K5 4 700 000 000

284889 12
K5 -3 100 000 000

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

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

hatása

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

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

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos

Magyar Államkincstár teljesítményarányos
egyéb: 2023. január 1-jét követően

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

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

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

Államháztartási 
egyedi azonosító A módosítást elrendelő jogszabály/ 

határozat száma

Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék

1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

9 400 000 000 9 400 000 000

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

Államháztartási 
egyedi azonosító A módosítást elrendelő jogszabály/ 

határozat száma

Otthoni szakápolás

Művesekezelés

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2023.

Államháztartási 
egyedi azonosító A módosítást elrendelő jogszabály/ 

határozat száma

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
Gyógyító-megelőző ellátás
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2. melléklet az 1613/2022. (XII. 13.) Korm. határozathoz

LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

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

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása
LXXII.

1 Egészségbiztosítási Alap
2

7 Gyógyító-megelőző ellátás
201032 7 600 000 000
284889 12 -600 000 000

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

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

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása

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

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

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
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 600 000 000 600 000 000

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

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítás jogcíme
A módosítást elrendelő jogszabály/ 

határozat számaKiemelt előirányzat 

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaKiemelt előirányzat

neve

Célelőirányzatok

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék

Magyar Államkincstár  1 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítás jogcíme

neve

Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési  Alap

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
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A Kormány 1614/2022. (XII. 13.) Korm. határozata
az egészségügyi intézményrendszer adósságállományának rendezéséről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy az  egészségügyi ellátórendszer biztonsága, a  folyamatos ellátás garantálása és a  beszállítók 

anyagi terheinek csökkentése érdekében a  kórházi adósságállományt a  Kormány rendeletében meghatározott, 
a  követelés lejárata szerinti sorrendben rendezni kell, azzal, hogy első körben a  büntetés-végrehajtási szervezet 
részére fennálló lejárt szállítói tartozásokat kell kielégíteni;

 2. az 1.  pont szerinti intézkedés megvalósítása érdekében a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről 
szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 12. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében elrendeli a Kvtv. 
1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím,  
2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 7. Célelőirányzatok 
jogcím előirányzatának 19 000 000 000 forinttal történő megemelését, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1614/2022. (XII. 13.) Korm. határozathoz

LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

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

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

hatása
LXXII.

1 Egészségbiztosítási Alap
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

7
201032 7 Célelőirányzatok

K5 19 000 000 000

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

csop. szám szám csop. 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- Jogcím A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

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

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
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                            19 000 000 000            19 000 000 000    

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

T Á M O G A T Á S 

Magyar Államkincstár

Gyógyító-megelőző ellátás

Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

Egyéb működési célú kiadások

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

K I A D Á S O K 

B E V É T E L



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 205. szám 8811

A Kormány 1615/2022. (XII. 13.) Korm. határozata
az Agrár Széchenyi Kártyával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

A Kormány az  Agrár Széchenyi Kártya gazdaságban és ezen belül az  agráriumban és válságkezelésben betöltött szerepére és 
jelentőségére figyelemmel, a  gazdaság élénkítése, a  válság által okozott negatív gazdasági hatások mérséklése érdekében 
az Agrár Széchenyi Kártyát a Széchenyi Kártya Program szerves részeként kívánja kezelni, ennek érdekében
 1. felhívja a  gazdaságfejlesztési minisztert, hogy az  agrárminiszterrel együttműködésben biztosítsa az  Agrár 

Széchenyi Kártya Program (a továbbiakban: Program) folyamatos működésének fenntartása mellett a  Program 
gazdaságfejlesztési miniszter által történő átvételét;

Felelős: gazdaságfejlesztési miniszter
 agrárminiszter
Határidő: 2022. december 31.

 2. felhívja az  agrárminisztert, hogy a  gazdaságfejlesztési miniszter bevonásával gondoskodjon a  mezőgazdasági, 
agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításának előkészítéséről annak érdekében, hogy a  Programmal 
kapcsolatos jogalkotási feladatok ellátására a gazdaságfejlesztési miniszter kerüljön kijelölésre;

Felelős: agrárminiszter
 gazdaságfejlesztési miniszter
Határidő: 2022. december 31.

 3. felhívja az  agrárminisztert, hogy a  gazdaságfejlesztési miniszter és a  területfejlesztési miniszter a Támogatásokat 
Vizsgáló Iroda bevonásával – tekintettel az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési 
keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022. március 23-i  
2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény 2022. október 28-án hatályba lépett módosítására –, 
gondoskodjon az  Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 
39/2011. (V. 18.) VM rendelet módosításáról annak érdekében, hogy az aszály által sújtott mezőgazdasági termelők 
számára nyújtott Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel költségeinek emelt szintű kamattámogatásáról szóló 
1447/2022. (IX. 19.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1447/2022. (IX. 19.) Korm. határozat] alapján meghirdetett 
hitelek hatálybalépési ideje 2023. március 31-ig meghosszabbításra kerüljön, és az  egyéni támogatási keretek 
felemelésre kerüljenek;

Felelős: agrárminiszter
 gazdaságfejlesztési miniszter
 területfejlesztési miniszter (Támogatásokat Vizsgáló Iroda)
Határidő: az SA. 103089 számú támogatási program módosításának Európai Unió Bizottsága általi 

elfogadása szerint
 4. felhívja az agrárminisztert, hogy a gazdaságfejlesztési miniszter bevonásával gondoskodjon a Magyar Államkincstárról 

szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosításának előkészítéséről;
Felelős: agrárminiszter
 gazdaságfejlesztési miniszter
Határidő: 2022. december 31.

 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  gazdaságfejlesztési miniszter kezdeményezése alapján a  Program kamat-, 
kezességi díj-, kezelési költség- és egyéb kapcsolódó költségek biztosítása érdekében gondoskodjon
a) a 2023. évben 2 580 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a Gazdaságfejlesztési Minisztérium fejezet 

javára, valamint
b) a  2024. évben 2 880 000 000 forint, a  2025. évben 2 880 000 000 forint, a  2026. évben 720 000 000 forint 

forrás rendelkezésre állásáról a Gazdaságfejlesztési Minisztérium fejezet javára;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: az a)  alpont tekintetében a  2023. évi központi költségvetés végrehajtása során, a  felmerülés 

ütemében,
 a b) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során

 6. felhívja a  gazdaságfejlesztési minisztert, hogy a  Program feltételeit az  agrárgazdasági szempontok folyamatos 
érvényesülése érdekében az agrárpolitikáért felelős miniszter együttműködésével dolgozza ki, valamint a Program 
működéséről az agrárpolitikáért felelős minisztert folyamatosan tájékoztassa;
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Felelős: gazdaságfejlesztési miniszter
 agrárminiszter
Határidő: folyamatos

 7.  visszavonja az 1447/2022. (IX. 19.) Korm. határozat 4. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1616/2022. (XII. 13.) Korm. határozata
mintagazdaság kijelöléséről

A Kormány
 1. a magyar mezőgazdaság teljesítményének növelése érdekében indokoltnak tartja a – rendelkezésre álló erőforrások 

hatékonyabb felhasználása, a vidéki foglalkoztatás, a termékpálya szintű integráció, a magasabb hozzáadott értékű 
és kiváló minőségű termékek előállítása, a technológia fejlesztése és a genetikai erőforrások minél magasabb szintű 
megőrzése, használata területén példamutató – 2. pont szerinti gazdaság mintagazdaságként történő kijelölését;

 2. a  Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 15/A.  §-ában foglalt feltételeknek való megfelelés 
alapján mintagazdaságként jelöli ki az  Agroprodukt Mezőgazdasági Termelő és Értékesítő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságot (székhely: 8500 Pápa, Szent István út 12.; adószám: 11325266-4-19).

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1617/2022. (XII. 13.) Korm. határozata
állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

A Kormány
 1. a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 22.  § (1)  bekezdés b)  pont 

bb) alpontja alapján, az Nfatv. 22. § (3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva úgy határoz, hogy
a) a Páty külterület 015 helyrajzi számú, 1564/6255 tulajdoni hányadban az  állam tulajdonában álló 

és a  Nemzeti Földalapba tartozó ingatlan – a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX.  törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13.  § (1)  bekezdés 1. és 2.  pontjában foglalt feladata ellátása 
érdekében – ingyenesen Páty Község Önkormányzata,

b) a Kiskunmajsa külterület 040/7 helyrajzi számú, 3/12 tulajdoni hányadban az  állam tulajdonában álló és 
a  Nemzeti Földalapba tartozó ingatlan – az  Mötv. 13.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában foglalt feladata ellátása 
érdekében – ingyenesen Kiskunmajsa Város Önkormányzata,

c) a Zalaegerszeg külterület 0467/10 helyrajzi számú, az  állam 1/1 arányú tulajdonában álló és a  Nemzeti 
Földalapba tartozó ingatlan – az Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feladata ellátása érdekében – 
ingyenesen Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

tulajdonába kerül, azzal a  feltétellel, hogy a  szerző önkormányzat vállalja a  tulajdonba adással járó, valamint 
a tulajdonába kerülő ingatlant terhelő költségek teljes körű viselését, továbbá a tulajdonba adással érintett ingatlan 
vonatkozásában az állammal szemben semmilyen követelést nem támaszt;

 2. felhívja az  agrárminisztert, hogy a  Nemzeti Földügyi Központ útján gondoskodjon az  1.  pontban foglaltak 
szerinti tulajdonváltozások ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződések érintett 
önkormányzatokkal történő megkötéséről.

Felelős: agrárminiszter
Határidő: az e határozat közzétételétől számított 30 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozata
fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása 
előirányzatból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, 
előirányzatok átrendezéséről és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről

 1. A Kormány
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33.  § (2)  bekezdésében, valamint 

a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)  
18. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 8 446 380 584 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el,  
az 1. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

b) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 39 835 133 989 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím,  
1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport (a továbbiakban: GÚP 
előirányzat) terhére, a 2. melléklet szerint;
Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  azonnal

c) a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 
814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 8.  § (3)  bekezdése alapján jóváhagyja 
a  GÚP előirányzatnak a  b)  alpont szerinti átcsoportosítás alapján az  eredeti előirányzaton felül – az  eddig 
jóváhagyott összegen túl további – 39 835 133 989 forinttal történő túlteljesülését;

d) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 204 805 641 945 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi 
kiadása cím terhére, a 3. melléklet szerint;
Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  azonnal

e) a Korm. rendelet 8/A.  § (7)  bekezdése alapján jóváhagyja a  Kvtv. 1.  melléklet L. Rezsivédelmi Alap 
fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi kiadása címnek a  d)  alpontja szerinti átcsoportosítás alapján 
az  eredeti előirányzaton felül – az  eddig jóváhagyott összegen túl további – 204 805 641 945 forinttal  
történő túlteljesülését;

f ) a Kvtv. 17.  §-a, valamint a  4.  mellékletében foglalt táblázat 106. sorában biztosított jogkörében eljárva 
jóváhagyja a  Kvtv. 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
31. Köznevelési feladatok támogatása alcím, 1. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás 
jogcímcsoport kiadási előirányzatának legfeljebb 35 597 500 000 forint összeggel történő túllépését;
Felelős:  belügyminiszter
 pénzügyminiszter
Határidő:  azonnal

g) az Áht. 40. §-ában biztosított jogkörében eljárva a 2022. évi államháztartási egyensúly megőrzése érdekében 
a  költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedésekről szóló 1325/2022. (VII. 11.)  
Korm. határozat [a továbbiakban: 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat] 1. pont b) alpontjában előírt zárolás 
csökkentésre változtatását rendeli el, a  h)  alpontban, valamint a  címrendi módosításról és kiegészítésről, 
a  Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból, a  Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, 
fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása 
során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló  
1471/2022. (X. 5.) Korm. határozat 1. pont j) alpontjában meghatározott kivétellel;
Felelős: a pénzügyminiszter útján a Magyar Államkincstár elnöke
 a fejezetet irányító szervek vezetői
Határidő: 2022. december 15.

h) az Áht. 40. §-ában biztosított jogkörében eljárva, az 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja 
alapján a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap részére előírt 2 979,6 millió forint és az Energia- és klímapolitikai 
modernizációs rendszer előirányzatra jutó 3 519 972 902 forint összegű zárolás feloldását rendeli el;
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Felelős: a pénzügyminiszter útján a Magyar Államkincstár elnöke
 energiaügyi miniszter
Határidő: 2022. december 15.

i) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 2 218 817 000 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el, a 4. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2023. január 31.

j) az Áht. 36.  § (4b) és (4c)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a  külgazdasági és 
külügyminiszter számára, hogy a  külképviseleti hálózati szolgáltatások tartós és biztonságos üzemeltetése 
érdekében szolgáltatási szerződést kössön a  2023–2027. évekre vonatkozóan összesen maximum  
10 955 000 000 forint összegben a  XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek 
igazgatása cím terhére;

k) egyetért azzal, hogy a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi 
Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 
történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1094/2022. (II. 28.) 
Korm. határozat 6.  melléklete szerint – az  egyszeri jellegű előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének 
változatlanul hagyása mellett – a  Kvtv. 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet,  
1. Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása cím javára átcsoportosított 125 885 500 forint 
a  Kvtv. 1.  melléklet XXXVI. Eötvös Loránd Kutatási Hálózat fejezet, 4. Fejezeti kezelésű előirányzat cím,  
2. Kiválósági és szakmai feladatok támogatása alcímen kerüljön felhasználásra;

l) egyetért azzal, hogy a  címrendi módosításról és kiegészítésről, a  Központi Maradványelszámolási Alap 
előirányzatból, a  Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból, a  Gazdaság-újraindítási programok 
előirányzatból, a  Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-
átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat 
módosításáról és kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1515/2022. (X. 26.) Korm. határozattal 
a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelye előkészítésének további támogatásáról, 
valamint az  átmeneti működéséhez szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1198/2020. (V. 6.)  
Korm. határozat végrehajtása érdekében biztosított 893 000 000 forintból 136 000 000 forint  
a  Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelye előkészítéséhez és a  megvalósításához 
szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1657/2021. (IX. 24.) Korm. határozat szerinti feladatokra 
kerüljön felhasználásra.

 2. A magyar kutatóűrhajós misszióját előkészítő szerződés és a  misszió megvalósításához kapcsolódó 
iparfejlesztő intézkedések és forrásigények elfogadásáról szóló 1518/2021. (VII. 30.) Korm. határozat  
(a továbbiakban: Határozat)
a) 4. pont b) alpontjában a „12 500 000” szövegrész helyébe a „11 500 000” szöveg,
b) 5. pontjában a „27 500 000” szövegrész helyébe a „60 000 000” szöveg;
c) 6. pont b) alpontjában a „27 500 000” szövegrész helyébe a „60 000 000” szöveg
lép.

 3. A Kormány visszavonja a Határozat 4. pont c) alpontját.
 4. A Kormány a  költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedésekről szóló  

1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozatot 2022. december 31. napjával visszavonja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozathoz

I. Országgyűlés
X. Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium
XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XXX. Gazdasági Versenyhivatal
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

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
I. Országgyűlés

26 Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága
391695 1 Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága

K3 Dologi kiadások -227 487 419
K6 Beruházások -50 000 000

X. Igazságügyi Minisztérium
000505 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások -108 500 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -14 600 000
K3 Dologi kiadások -113 700 000

XI. Miniszterelnökség
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

K3 Dologi kiadások 3 000 000
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok

348617 57

K5 Egyéb működési célú kiadások -1 170 371 147
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -3 030 798 540

32 Központi kezelésű előirányzatok
7 A Miniszterelnökség tulajdonosi jogggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

376562 2

K5 Egyéb működési célú kiadások 100 000 000
XIII. Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium
002587 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása

K3 Dologi kiadások -169 896 860
198291 2 Magyar Honvédség

K3 Dologi kiadások -60 208 244
20 Sport intézmények

298224 1 Nemzeti Sportközpontok
K3 Dologi kiadások -2 136 762 275

XIV. Belügyminisztérium
3 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

334462 1 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei
K3 Dologi kiadások 3 000 000

003737 5 Büntetés-végrehajtás 
K3 Dologi kiadások 6 000 000

001580 7 Rendőrség 
K3 Dologi kiadások 2 500 000

9 Gyógyító megelőző ellátás szakintézetei
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 

K3 Dologi kiadások 10 500 000
334484 15 Klebelsberg Központ

K3 Dologi kiadások 3 500 000
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok

K3 Dologi kiadások 2 000 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

31 Köznevelési feladatok támogatása
244234 1 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás

K5 Egyéb működési célú kiadások -6 656 000
XV. Pénzügyminisztérium

000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
K3 Dologi kiadások 3 102 665 213
K6 Beruházások 833 359 208

237287 8 Magyar Államkincstár
K1 Személyi juttatások 127 106 229
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 924 877
K3 Dologi kiadások 4 472 940

XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium
399117 1 Építési és Közlekedési Minisztérium igazgatása

K6 Beruházások -210 000 000

Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok működéséhez szükséges 
hozzájárulás

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok 
részére

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államháztartási 
egyedi azonosító

K I A D Á S O K 
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XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései
2

7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
243634 1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás

K3 Dologi kiadások -100 000 000
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium

368895 2 Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért
K1 Személyi juttatások 5 110 000
K6 Beruházások 8 890 000

354406 6 Szakképzési Centrumok
K1 Személyi juttatások 4 567 257
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 593 743

227942 7 Egyetemek, főiskolák
K1 Személyi juttatások 333 628
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 43 372

218672 11 Közgyűjtemények
K3 Dologi kiadások 505 935 150

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

385584 4 Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok
K5 Egyéb működési célú kiadások -52 406 430

12 Felsőoktatási feladatok
386340 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 1 118 000
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

348784 2 Nemzeti Kommunikációs Hivatal
K3 Dologi kiadások -81 454 324

000648 4 Alkotmányvédelmi Hivatal 
K3 Dologi kiadások 4 406 430

019370 5 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
K3 Dologi kiadások -182 860 752
K6 Beruházások -554 547

XXX. Gazdasági Versenyhivatal
007065 1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása

K3 Dologi kiadások -7 195 339
K6 Beruházások -572 804 661

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
388217 4 Kulturális értékmegőrző beruházások

K3 Dologi kiadások 1 848 443
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 696 886 094

280578 11 Területfejlesztési feladatok
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -149 504 046

11 Gazdaság újraindítását szolgáló sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok

376217 1

K5 Egyéb működési célú kiadások -620 000
386440 2 Sportlétesítmény fejlesztések támogatása

K3 Dologi kiadások 620 000

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
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

348617 57
B6 Működési célú átvett pénzeszközök -1 170 371 147
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -3 030 798 540

XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
218672 11 Közgyűjtemények

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 402 435 150
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 100 000 000

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
388217 4 Kulturális értékmegőrző beruházások

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 767 935 997
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 930 798 540

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

Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint kiemelt hazai 
rendezésű sportesemények támogatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

Államháztartási 
egyedi azonosító

B E V É T E L
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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
I. Országgyűlés

26 Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága
391695 1 Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága -277 487 419

X. Igazságügyi Minisztérium
000505 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása -236 800 000

XI. Miniszterelnökség
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 3 000 000

XIII. Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium

002587 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása -169 896 860
198291 2 Magyar Honvédség -60 208 244

20 Sport intézmények
298224 1 Nemzeti Sportközpontok -2 136 762 275

XIV. Belügyminisztérium
3 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

334462 1 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 3 000 000
003737 5 Büntetés-végrehajtás 6 000 000
001580 7 Rendőrség 2 500 000

9 Gyógyító megelőző ellátás szakintézetei
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 10 500 000
334484 15 Klebelsberg Központ 3 500 000
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok 2 000 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Köznevelési feladatok támogatása

244234 1 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás -6 656 000
XV. Pénzügyminisztérium

000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 3 936 024 421
237287 8 Magyar Államkincstár 149 504 046

XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium
399117 1 Építési és Közlekedési Minisztérium igazgatása -210 000 000

XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései
2

7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
243634 1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás -100 000 000

XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
368895 2 Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért 14 000 000
354406 6 Szakképzési Centrumok 5 161 000
227942 7 Egyetemek, főiskolák 377 000
218672 11 Közgyűjtemények 3 500 000

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

385584 4 Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok -52 406 430
12 Felsőoktatási feladatok

386340 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 1 118 000
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

348784 2 Nemzeti Kommunikációs Hivatal -81 454 324
000648 4 Alkotmányvédelmi Hivatal 4 406 430
019370 5 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat -183 415 299

XXX. Gazdasági Versenyhivatal
007065 1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása -580 000 000

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
280578 11 Területfejlesztési feladatok -149 504 046

11 Gazdaság újraindítását szolgáló sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok

376217 1 -620 000

386440 2 Sportlétesítmény fejlesztések támogatása 620 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
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 8 446 380 584 8 446 380 584

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

Magyar Államkincstár  1 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint kiemelt hazai 
rendezésű sportesemények támogatása

Fejezeti kezelésű előirányzatok

Államháztartási 
egyedi azonosító

T Á M O G A T Á S 
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2. melléklet az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozathoz

X. Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium 
XVII. Energiaügyi Minisztérium 
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

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
X. Igazságügyi Minisztérium

000505 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása
K3 Dologi kiadások 438 023 000

XI. Miniszterelnökség
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

K3 Dologi kiadások 3 266 234 906
XIV. Belügyminisztérium

9 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331651 1 Országos Kórházi Főigazgatóság

K3 Dologi kiadások 240 000 000
002994 10 Országos Mentőszolgálat

K3 Dologi kiadások 33 600 000
XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium 

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
15 Infrastruktúra-fejlesztési beruházások

400651 1 Közúti infrastruktúra-fejlesztések
K3 Dologi kiadások 1 250 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 500 000 000

401028 3 Víziközmű-fejlesztések
K3 Dologi kiadások 41 050
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 82 057 374

XVII. Energiaügyi Minisztérium 
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

35 Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok
386651 3 Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások

K3 Dologi kiadások 164 366
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 328 732 656

21 Központi kezelésű előirányzatok
13 A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

2 A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
380251 2 A regionális víziközmű társaságok forrásjuttatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 847 383 600
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 

004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
K3 Dologi kiadások 80 040 000

004118 2 Külképviseletek igazgatása
K1 Személyi juttatások 800 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 300 000
K3 Dologi kiadások 1 168 360 000
K6 Beruházások 535 000 000

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
255389 3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

K5 Egyéb működési célú kiadások 1 374 380 000
8 Központi kezelésű előirányzatok

2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

400284 3 A Külgazdasági és Külügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok forrásjuttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások 642 248 654

XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

362028 10 Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ működtetése
K5 Egyéb működési célú kiadások 16 733 872
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 171 475 187

343451 48 Kincstári díj
K3 Dologi kiadások 94 105

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
347762 28 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

K3 Dologi kiadások 9 179 006 158
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások

2 Társaságokkal kapcsolatos kiadások
296335 1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai

K6 Beruházások 2 146 000 000
3 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

278434 9 Egyéb vagyonkezelési kiadások
K3 Dologi kiadások 39 116 000

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

K I A D Á S O K 
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XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
1 Központi kezelésű előirányzatok

1 Központi tartalékok
385484 1 Gazdaság-újraindítási programok

K5 Egyéb működési célú kiadások -39 835 133 989
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások

K3 Dologi kiadások 3 697 887
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 395 773 622

6 Gazdaság újraindítását szolgáló technológiai és ipari fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Közlekedési fejlesztések

386540 2 Vasúti fejlesztések
K3 Dologi kiadások 2 500 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 000 000 000

2 Gazdaságfejlesztési feladatok
386995 3 Térségi fejlesztési feladatok

K3 Dologi kiadások 2 166 977
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 568 476 150
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 771 478 425

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

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

szám név neve áthúzódó
hatása

X. Igazságügyi Minisztérium
000505 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 438 023 000

XI. Miniszterelnökség
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 3 266 234 906

XIV. Belügyminisztérium
9 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

331651 1 Országos Kórházi Főigazgatóság 240 000 000
002994 10 Országos Mentőszolgálat 33 600 000

XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium 
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

15 Infrastruktúra-fejlesztési beruházások
400651 1 Közúti infrastruktúra-fejlesztések 2 501 250 000
401028 3 Víziközmű-fejlesztések 82 098 424

XVII. Energiaügyi Minisztérium 
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

35 Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok
386651 3 Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások 328 897 022

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 
004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 80 040 000
004118 2 Külképviseletek igazgatása 1 704 460 000

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
255389 3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 1 374 380 000

XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

362028 10 Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ működtetése 188 209 059
343451 48 Kincstári díj 94 105

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
347762 28 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 9 179 006 158

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások 7 399 471 509

6 Gazdaság újraindítását szolgáló technológiai és ipari fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Közlekedési fejlesztések

386540 2 Vasúti fejlesztések 5 002 500 000
2 Gazdaságfejlesztési feladatok

386995 3 Térségi fejlesztési feladatok 4 342 121 552

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 39 835 133 989 39 835 133 989

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Magyar Államkincstár  1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 
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3. melléklet az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XVII. Energiaügyi Minisztérium 
L. Rezsivédelmi Alap

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
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások
386317 1 Nemzetiségi szakmai támogatások

K5 Egyéb működési célú kiadások 398 957 329
XIV. Belügyminisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Társadalmi felzárkózást segítő programok

388084 10 Országos Roma Önkormányzat támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 6 684 616

XVII. Energiaügyi Minisztérium 
21 Központi kezelésű előirányzatok

3 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
393184 1 TIM tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások 41 000 000 000
15 Távhőszolgáltatók kompenzációja

395940 1 Távhőszolgáltatók kompenzációjával kapcsolatos kiadások
K5 Egyéb működési célú kiadások 92 400 000 000

18 Rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezése
400639 1 Rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások

K5 Egyéb működési célú kiadások 71 000 000 000
L. Rezsivédelmi Alap

399017 1 Rezsivédelmi Alap központi kiadása
K5 Egyéb működési célú kiadások -204 805 641 945

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
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások
386317 1 Nemzetiségi szakmai támogatások 398 957 329

XIV. Belügyminisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Társadalmi felzárkózást segítő programok
388084 10 Országos Roma Önkormányzat támogatása 6 684 616

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 204 805 641 945 204 805 641 945

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

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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4. melléklet az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

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
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása
K3 Dologi kiadások -2 218 817 000

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

K3 2 218 817 000

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

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
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása -2 218 817 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 2 218 817 000

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: 2023. január 31. 2 218 817 000 2 218 817 000  

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

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

Államháztartási 
egyedi azonosító A módosítást elrendelő jogszabály/ 

határozat száma

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

Államháztartási 
egyedi azonosító A módosítást elrendelő jogszabály/ 

határozat száma

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2023.

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Dologi kiadások

K I A D Á S O K 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár  1 példány

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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A Kormány 1619/2022. (XII. 13.) Korm. határozata
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó 
ügyleteihez történő 2022. október–novemberi 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 1619/2022. (XII. 13.) Korm. határozathoz

2022 2023 2024 2025-től

1.
ÁLMOSD KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 11 32 972 400 1

7.11. Ipari park létesítéssel, 
bővítéssel összefüggő 
fejlesztés 32 972 400 32 972 400 Igen 32 972 400 0 0 0

2.
BÁTONYTERENYE VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 11 100 000 000 1

7.7. Város- és település-
rehabilitáció 100 000 000 100 000 000 Igen 100 000 000 0 0 0

3.
BERETTYÓÚJFALU VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF

szerződésmódosítás 
– változatlan vagy 
csökkenő ügyletérték 
mellett Kölcsön 10 190 000 000 1

7.9. Települési turisztikai 
fejlesztés 190 000 000 190 000 000 Igen 0 190 000 000 0 0

4.
BUDAKESZI VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF adósságmegújítás Hitel 10 415 392 000 0 415 392 000 0 0

4.1. 1

5.1. A kistérségi 
egészségházak 
kialakítása, önkormányzati 
háziorvosi, házi 
gyermekorvosi, fogorvosi 
rendelők fejlesztése, 
felújítása, tárgyi eszköz 
beszerzés, valamint              
a fűtés- és világítási 
rendszer korszerűsítése 276 928 000 276 928 000 Igen

4.2. 2

7.12. Egyéb, törvény által 
az önkormányzatok 
számára előírt feladatok 
teljesítéséhez szükséges 
infrastrukturális 
beruházások 19 384 960 19 384 960 Igen

4.3. 3

7.12. Egyéb, törvény által 
az önkormányzatok 
számára előírt feladatok 
teljesítéséhez szükséges 
infrastrukturális 
beruházások 108 694 240 108 694 240 Igen

4.4. 4

7.12. Egyéb, törvény által 
az önkormányzatok 
számára előírt feladatok 
teljesítéséhez szükséges 
infrastrukturális 
beruházások 10 384 800 10 384 800 Igen

5.
BUDAKESZI VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 2 HUF adósságmegújítás Hitel 10 286 352 000 0 286 352 000 0 0

5.1. 5

7.11. Ipari park létesítéssel, 
bővítéssel összefüggő 
fejlesztés 135 730 030 135 730 030 Igen

5.2. 6

7.6. Egyéb rendezési 
tervekhez kapcsolódó 
infrastrukturális 
beruházások 113 804 466 113 804 466 Igen

So
rs

zá
m

Önkormányzat neve

Ügylet adatai Fejlesztés adatai
 Kormány által 
engedélyezett 
fejlesztéshez 
kapcsolódó 
ügyletérték

Ügylet keletkeztetésének ütemezése keletkeztetett adósság 
nagysága szerint (Ft)

Jóváhagyott ügylet adatai
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em

Ügylet célja 
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Fejlesztés célja

Fejlesztési 
célhoz az ügylet 
mekkora értékkel 

járul hozzá

Kormány az 
ügylethez/

fejlesztéshez 
hozzájárul 
(Igen, Nem, 
Részben)
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5.3. 7

5.3. Önkormányzati 
járóbeteg szakrendelők és 
szakrendelő-intézetek, 
szűrőállomások, gondozók 
fejlesztése, valamint a 
fűtés- és világítási rendszer 
korszerűsítése 36 817 504 36 817 504 Igen

6.
BUDAKESZI VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 3 HUF adósságmegújítás Hitel 12 519 606 000 0 519 606 000 0 0

6.1. 8
7.10. Határátkelőhelyek 
fejlesztése 50 000 000 50 000 000 Igen

6.2. 9

7.6. Egyéb rendezési 
tervekhez kapcsolódó 
infrastrukturális 
beruházások 137 000 000 137 000 000 Igen

6.3. 10
7.1. Közutak, hidak 
építése, felújítása 25 751 000 25 751 000 Igen

6.4. 11

7.5. Egyéb (nem 
köznevelési, szociális, 
kulturális és sportcélú) 
önkormányzati tulajdonú 
létesítmények felújítása, 
fejlesztés, valamint a fűtés- 
és világítási rendszer 
korszerűsítése 95 449 000 95 449 000 Igen

6.5. 12

7.6. Egyéb rendezési 
tervekhez kapcsolódó 
infrastrukturális 
beruházások 211 406 000 211 406 000 Igen

7.
BUDAPEST FŐVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 20 32 422 773 000 1

7.12. Egyéb, törvény által 
az önkormányzatok 
számára előírt feladatok 
teljesítéséhez szükséges 
infrastrukturális 
beruházások 32 422 773 000 0 Nem 0 0 0 0

8.
CSEPREG VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 10 9 200 000 1

7.1. Közutak, hidak 
építése, felújítása 9 200 000 9 200 000 Igen 9 200 000 0 0 0

9.
CSEPREG VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 2 HUF fejlesztés Hitel 10 17 000 000 1

7.1. Közutak, hidak 
építése, felújítása 17 000 000 17 000 000 Igen 17 000 000 0 0 0

10.
CSONGRÁD VÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT 1 HUF fejlesztés Hitel 10 206 000 000 80 000 000 126 000 000 0 0

10.1. 1

3.2. Időskorúak átmeneti 
és tartós, hajléktalan 
személyek tartós 
bentlakásos ellátását, a 
gyermekek és családok 
átmeneti gondozását, 
hajléktalanok átmeneti 
intézménye létrehozását, 
fejlesztését, felújítását 
szolgáló beruházások, 
valamint a fűtés- és 
világítási rendszer 
korszerűsítése 103 490 000 103 490 000 Igen

10.2. 2

7.12. Egyéb, törvény által 
az önkormányzatok 
számára előírt feladatok 
teljesítéséhez szükséges 
infrastrukturális 
beruházások 34 000 000 34 000 000 Igen
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10.3. 3

4.4. Komplex közösségi 
terek létrehozása, 
fejlesztése, a fűtés- és 
világítási rendszer 
korszerűsítése 26 300 000 26 300 000 Igen

10.4. 4

7.12. Egyéb, törvény által 
az önkormányzatok 
számára előírt feladatok 
teljesítéséhez szükséges 
infrastrukturális 
beruházások 42 210 000 42 210 000 Igen

11.
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ 
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF működés

Kezesség-, 
illetve 
garancia-
vállalás 5 10 000 000 000 0 0 0 0 Igen 10 000 000 000 0 0 0

12.
EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Kölcsön 8 160 850 000 43

7.12. Egyéb, törvény által 
az önkormányzatok 
számára előírt feladatok 
teljesítéséhez szükséges 
infrastrukturális 
beruházások 160 850 000 160 850 000 Igen 160 850 000 0 0 0

13.
EGYEK NAGYKÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 11 17 633 006 1

7.1. Közutak, hidak 
építése, felújítása 17 633 006 17 633 006 Igen 17 633 006 0 0 0

14.
FÜZÉR KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Kölcsön 2 22 000 000 1

7.9. Települési turisztikai 
fejlesztés 22 000 000 22 000 000 Igen 22 000 000 0 0 0

15.
FÜZÉR KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 2 HUF fejlesztés Kölcsön 2 10 000 000 1

7.9. Települési turisztikai 
fejlesztés 10 000 000 10 000 000 Igen 10 000 000 0 0 0

16.
GÖDÖLLŐ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Kölcsön 11 495 101 871 1

3.1. Bölcsődei intézmény 
kialakítása, fejlesztése, 
felújítása, a fűtés- és 
világítási rendszer 
korszerűsítése 495 101 871 0 Nem 0 0 0 0

17.
GYÖMRŐ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 11 100 000 000 1

7.12. Egyéb, törvény által 
az önkormányzatok 
számára előírt feladatok 
teljesítéséhez szükséges 
infrastrukturális 
beruházások 100 000 000 100 000 000 Igen 100 000 000 0 0 0

18.
GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF működés

Kezesség-, 
illetve 
garancia-
vállalás 4 2 500 000 000 0 0 0 0 Igen 2 500 000 000 0 0 0
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19.
GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF működés

Kezesség-, 
illetve 
garancia-
vállalás 4 700 000 000 0 0 0 0 Igen 700 000 000 0 0 0

20.
KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ 
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1 EUR adósságmegújítás

Kezesség-, 
illetve 
garancia-
vállalás 13 8 006 790 000 1

7.12. Egyéb, törvény által 
az önkormányzatok 
számára előírt feladatok 
teljesítéséhez szükséges 
infrastrukturális 
beruházások 8 006 790 000 8 006 790 000 Igen 8 006 790 000 0 0 0

21.
KOMLÓ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT 1 HUF fejlesztés Hitel 10 22 554 053 1

7.1. Közutak, hidak 
építése, felújítása 22 554 053 22 554 053 Igen 22 554 053 0 0 0

22.
KÖRMEND VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF

szerződésmódosítás 
– változatlan vagy 
csökkenő ügyletérték 
mellett Kölcsön 11 285 000 000 1

7.5. Egyéb (nem 
köznevelési, szociális, 
kulturális és sportcélú) 
önkormányzati tulajdonú 
létesítmények felújítása, 
fejlesztés, valamint a fűtés- 
és világítási rendszer 
korszerűsítése 285 000 000 285 000 000 Igen 0 285 000 000 0 0

23.
KÖRÖSLADÁNY VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 4 150 000 000 150 000 000 0 0 0

23.1. 1

7.5. Egyéb (nem 
köznevelési, szociális, 
kulturális és sportcélú) 
önkormányzati tulajdonú 
létesítmények felújítása, 
fejlesztés, valamint a fűtés- 
és világítási rendszer 
korszerűsítése 100 000 000 100 000 000 Igen

23.2. 2

1.5. Árvíz és belvíz elleni 
védekezéshez kapcsolódó 
beruházások 20 000 000 20 000 000 Igen

23.3. 3
7.1. Közutak, hidak 
építése, felújítása 16 000 000 16 000 000 Igen

23.4. 4

1.5. Árvíz és belvíz elleni 
védekezéshez kapcsolódó 
beruházások 14 000 000 14 000 000 Igen

24.
KUNHEGYES VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 10 59 000 000 0 59 000 000 0 0

24.1. 1

7.5. Egyéb (nem 
köznevelési, szociális, 
kulturális és sportcélú) 
önkormányzati tulajdonú 
létesítmények felújítása, 
fejlesztés, valamint a fűtés- 
és világítási rendszer 
korszerűsítése 10 533 386 10 533 386 Igen

24.2. 2
7.1. Közutak, hidak 
építése, felújítása 5 627 818 5 627 818 Igen

24.3. 3

7.12. Egyéb, törvény által 
az önkormányzatok 
számára előírt feladatok 
teljesítéséhez szükséges 
infrastrukturális 
beruházások 8 910 924 8 910 924 Igen

24.4. 4

5.3. Önkormányzati 
járóbeteg szakrendelők és 
szakrendelő-intézetek, 
szűrőállomások, gondozók 
fejlesztése, valamint a 
fűtés- és világítási rendszer 
korszerűsítése 1 049 387 1 049 387 Igen
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24.5. 5

2.1. Óvoda építése, 
bővítése, műszaki 
felújítása és 
rekonstrukciója, a fűtés- és 
világítási rendszer 
korszerűsítése 32 878 485 32 878 485 Igen

25.
MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT 1 HUF fejlesztés Hitel 11 110 000 000 110 000 000 0 0 0

25.1. 1

3.2. Időskorúak átmeneti 
és tartós, hajléktalan 
személyek tartós 
bentlakásos ellátását, a 
gyermekek és családok 
átmeneti gondozását, 
hajléktalanok átmeneti 
intézménye létrehozását, 
fejlesztését, felújítását 
szolgáló beruházások, 
valamint a fűtés- és 
világítási rendszer 
korszerűsítése 38 880 000 38 880 000 Igen

25.2. 2

7.12. Egyéb, törvény által 
az önkormányzatok 
számára előírt feladatok 
teljesítéséhez szükséges 
infrastrukturális 
beruházások 71 120 000 71 120 000 Igen

26.
MINDSZENT VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 10 1 869 159 1

2.1. Óvoda építése, 
bővítése, műszaki 
felújítása és 
rekonstrukciója, a fűtés- és 
világítási rendszer 
korszerűsítése 1 869 159 1 869 159 Igen 1 869 159 0 0 0

27.
MINDSZENT VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 2 HUF fejlesztés Hitel 10 850 658 2

3.5. Étkeztetést biztosító 
konyha kialakítása, 
fejlesztése, felújítása, a 
fűtés- és világítási rendszer 
korszerűsítése 850 658 850 658 Igen 850 658 0 0 0

28.
MINDSZENT VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 3 HUF fejlesztés Hitel 10 1 950 000 3

4.3. Az aktív turizmus és a 
szabadidősport 
infrastrukturális 
feltételrendszerének 
fejlesztését szolgáló 
beruházások 1 950 000 1 950 000 Igen 1 950 000 0 0 0

29.
MINDSZENT VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 4 HUF fejlesztés Hitel 10 27 229 014 4

4.4. Komplex közösségi 
terek létrehozása, 
fejlesztése, a fűtés- és 
világítási rendszer 
korszerűsítése 27 229 014 27 229 014 Igen 0 27 229 014 0 0

30.
MINDSZENT VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 5 HUF fejlesztés Hitel 10 6 180 509 5

5.1. A kistérségi 
egészségházak 
kialakítása, önkormányzati 
háziorvosi, házi 
gyermekorvosi, fogorvosi 
rendelők fejlesztése, 
felújítása, tárgyi eszköz 
beszerzés, valamint           
a fűtés- és világítási 
rendszer korszerűsítése 6 180 509 6 180 509 Igen 6 180 509 0 0 0

31.
MINDSZENT VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 6 HUF fejlesztés Hitel 10 3 757 439 6

7.1. Közutak, hidak 
építése, felújítása 3 757 439 3 757 439 Igen 3 757 439 0 0 0
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32.
MINDSZENT VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 7 HUF fejlesztés Hitel 10 14 049 932 7

7.1. Közutak, hidak 
építése, felújítása 14 049 932 14 049 932 Igen 14 049 932 0 0 0

33.
MINDSZENT VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 8 HUF fejlesztés Hitel 10 934 500 8

7.1. Közutak, hidak 
építése, felújítása 934 500 934 500 Igen 934 500 0 0 0

34.
MINDSZENT VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 9 HUF fejlesztés Hitel 10 2 135 389 9

7.2. Kompok, révek 
fejlesztése 2 135 389 2 135 389 Igen 0 2 135 389 0 0

35.
MINDSZENT VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 10 HUF fejlesztés Hitel 10 9 609 493 10

7.5. Egyéb (nem 
köznevelési, szociális, 
kulturális és sportcélú) 
önkormányzati tulajdonú 
létesítmények felújítása, 
fejlesztés, valamint a fűtés- 
és világítási rendszer 
korszerűsítése 9 609 493 9 609 493 Igen 9 609 493 0 0 0

36.
MINDSZENT VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 11 HUF fejlesztés Hitel 10 35 627 416 11

7.5. Egyéb (nem 
köznevelési, szociális, 
kulturális és sportcélú) 
önkormányzati tulajdonú 
létesítmények felújítása, 
fejlesztés, valamint a fűtés- 
és világítási rendszer 
korszerűsítése 35 627 416 35 627 416 Igen 35 627 416 0 0 0

37.
MINDSZENT VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 12 HUF fejlesztés Hitel 10 5 080 000 12

7.6. Egyéb rendezési 
tervekhez kapcsolódó 
infrastrukturális 
beruházások 5 080 000 5 080 000 Igen 5 080 000 0 0 0

38.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ 
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 11 673 419 040 1

7.12. Egyéb, törvény által 
az önkormányzatok 
számára előírt feladatok 
teljesítéséhez szükséges 
infrastrukturális 
beruházások 673 419 040 0 Nem 0 0 0 0

39.
ÓPUSZTASZER KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 1 HUF fejlesztés Hitel 3 139 693 811 1

7.1. Közutak, hidak 
építése, felújítása 139 693 811 0 Nem 0 0 0 0

40.
OROSHÁZA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 13 143 358 000 86 347 000 57 011 000 0 0

40.1. 1
7.1. Közutak, hidak 
építése, felújítása 21 814 000 21 814 000 Igen

40.2. 2
7.9. Települési turisztikai 
fejlesztés 17 000 000 17 000 000 Igen

40.3. 3 7.8. Köztemető fejlesztése 25 087 000 25 087 000 Igen

40.4. 4
7.7. Város- és település-
rehabilitáció 14 924 000 14 924 000 Igen

40.5. 5
7.9. Települési turisztikai 
fejlesztés 64 533 000 64 533 000 Igen

41.
POMÁZ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés

Halasztott 
fizetés, 
részlet-
fizetés 16 432 922 477 1

7.12. Egyéb, törvény által 
az önkormányzatok 
számára előírt feladatok 
teljesítéséhez szükséges 
infrastrukturális 
beruházások 432 922 477 432 922 477 Igen 0 432 922 477 0 0

42.
SOPRON MEGYEI JOGÚ 
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF működés

Kezesség-, 
illetve 
garancia-
vállalás 2 60 000 000 0 0 0 0 Igen 0 60 000 000 0 0

43.
SOPRON MEGYEI JOGÚ 
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF működés

Kezesség-, 
illetve 
garancia-
vállalás 3 85 000 000 0 0 0 0 Igen 85 000 000 0 0 0



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2022. évi 205. szám

 
8829

44.
SZOLNOK MEGYEI JOGÚ 
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF

szerződésmódosítás 
– változatlan vagy 
csökkenő ügyletérték 
mellett Hitel 11 387 900 000 1

7.12. Egyéb, törvény által 
az önkormányzatok 
számára előírt feladatok 
teljesítéséhez szükséges 
infrastrukturális 
beruházások 387 900 000 387 900 000 Igen 0 387 900 000 0 0

45.
SZOLNOK MEGYEI JOGÚ 
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2 HUF

szerződésmódosítás 
– változatlan vagy 
csökkenő ügyletérték 
mellett Hitel 11 300 000 000 2

5.1. A kistérségi 
egészségházak 
kialakítása, önkormányzati 
háziorvosi, házi 
gyermekorvosi, fogorvosi 
rendelők fejlesztése, 
felújítása, tárgyi eszköz 
beszerzés, valamint           
a fűtés- és világítási 
rendszer korszerűsítése 300 000 000 300 000 000 Igen 0 300 000 000 0 0

46.
TAMÁSI VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF

szerződésmódosítás 
– változatlan vagy 
csökkenő ügyletérték 
mellett Kölcsön 13 375 000 000 1

7.12. Egyéb, törvény által 
az önkormányzatok 
számára előírt feladatok 
teljesítéséhez szükséges 
infrastrukturális 
beruházások 375 000 000 375 000 000 Igen 0 327 000 000 48 000 000 0

47.
TISZAVASVÁRI VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Kölcsön 8 13 674 426 1

7.12. Egyéb, törvény által 
az önkormányzatok 
számára előírt feladatok 
teljesítéséhez szükséges 
infrastrukturális 
beruházások 13 674 426 13 674 426 Igen 13 674 426 0 0 0

48.
ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Kölcsön 3 41 357 204 1

7.7. Város- és település-
rehabilitáció 41 357 204 41 357 204 Igen 0 41 357 204 0 0

49.
ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 2 HUF fejlesztés Kölcsön 3 56 019 681 2

7.1. Közutak, hidak 
építése, felújítása 56 019 681 56 019 681 Igen 0 56 019 681 0 0
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A Kormány 1620/2022. (XII. 13.) Korm. határozata
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló, valamint a 100%-nál kisebb 
önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő  
2022. október–novemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

A Kormány a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/E.  §-a 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) a gazdasági társaság az  1.  melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől lefelé eltérhet,  

ha ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését egyik évben sem;
b) a gazdasági társaság 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 a hitelt csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1620/2022. (XII. 13.) Korm. határozathoz 

2022 2023 2024 2025-től összesen

1. BUDAPEST FŐVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

Budapesti Közlekedési 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

1 HUF fejlesztés Hitel 12 30 000 000 000

 7.12. Egyéb, 
törvény által 

az önkormányzatok 
számára előírt 

feladatok 
teljesítéséhez 

szükséges 
infrastrukturális 
beruházások 

0  Nem 0 0 0 0

2.
BUDAPEST FŐVÁROS 
XI. KERÜLET ÚJBUDA 

ÖNKORMÁNYZATA

Zsombolyai 
Ingatlanhasznosító 

Korlátolt Felelősségű 
Társaság

1 HUF
szerződésmódosítás – 
növekvő ügyletérték 

mellett
Hitel 9 322 247 210

 7.12. Egyéb, 
törvény által 

az önkormányzatok 
számára előírt 

feladatok 
teljesítéséhez 

szükséges 
infrastrukturális 
beruházások 

0  Nem 0 0 0 0

3.
BUDAPEST FŐVÁROS 
XI. KERÜLET ÚJBUDA 

ÖNKORMÁNYZATA

Zsombolyai 
Ingatlanhasznosító 

Korlátolt Felelősségű 
Társaság

2 HUF
szerződésmódosítás – 
növekvő ügyletérték 

mellett
Hitel 9 270 560 965

 7.12. Egyéb, 
törvény által 

az önkormányzatok 
számára előírt 

feladatok 
teljesítéséhez 

szükséges 
infrastrukturális 
beruházások 

0  Nem 0

4.
GYŐR MEGYEI JOGÚ 

VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

GYŐR-SZOL Győri 
Közszolgáltató és 

Vagyongazdálkodó 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

1 HUF működés Hitel 4 2 500 000 000 2 500 000 000  Igen 2 500 000 000 0 0 0

5.
GYŐR MEGYEI JOGÚ 

VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

GYŐR PROJEKT 
Korlátolt Felelősségű 

Társaság
1 HUF működés Hitel 4 700 000 000 700 000 000  Igen 700 000 000 0 0 0

6.
MISKOLC MEGYEI 

JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

Miskolc Holding 
Önkormányzati 

Vagyonkezelő Zrt.
1 HUF adósságmegújítás hitel 11 4 000 000 000

 7.5. Egyéb (nem 
köznevelési, 

szociális, kulturális 
és sportcélú) 

önkormányzati 
tulajdonú 

létesítmények 
felújítása, fejlesztés, 
valamint a fűtés- és 
világítási rendszer 

korszerűsítése 

4 000 000 000  Igen 4 000 000 000 0 0 0

7.
MISKOLC MEGYEI 

JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

Miskolc Holding 
Önkormányzati 

Vagyonkezelő Zrt.
2 HUF fejlesztés Hitel 7 1 700 000 000

 7.12. Egyéb, 
törvény által 

az önkormányzatok 
számára előírt 

feladatok 
teljesítéséhez 

szükséges 
infrastrukturális 
beruházások 

1 700 000 000  Igen 0 1 700 000 000 0 0

8.
MISKOLC MEGYEI 

JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

MVK Miskolc Városi 
Közlekedési Zártkörűen 

Működő 
Részvénytársaság

3 HUF fejlesztés pénzügyi 
lízing 9 310 050 000

 7.12. Egyéb, 
törvény által 

az önkormányzatok 
számára előírt 

feladatok 
teljesítéséhez 

szükséges 
infrastrukturális 
beruházások 

310 050 000  Igen 0 310 050 000 0 0

9.
SOPRON MEGYEI 

JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

F.K.L. Sportszolgáltató 
Korlátolt Felelősségű 

Társaság
1 HUF működés Hitel 2 60 000 000 60 000 000  Igen 0 60 000 000 0 0

10.
SOPRON MEGYEI 

JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

Raabersport 
Sporttevékenységet 

Végző és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű 

Társaság

1 HUF működés Hitel 3 85 000 000 85 000 000  Igen 85 000 000 0 0 0

Ügylet keletkeztetésének ütemezése (az ügylet devizanemében) 
keletkeztetett adósság nagysága szerint

Jóváhagyott ügylet adatai

S
or

sz
ám

Önkormányzat neve

Ügylet adatai
  Kormány által 
engedélyezett 
fejlesztéshez/ 
működéshez 
kapcsolódó 
ügyletérték 

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)

Kérelemmel érintett 
gazdasági társaság neve  Értéke Fejlesztés célja

Kormány 
az ügylethez/
fejlesztéshez 

hozzájárul 
(Igen, Nem, 
Részben)
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A Kormány 1621/2022. (XII. 13.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében megvalósuló szekszárdi új fedett városi uszoda előkészítése és 
megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

A Kormány a Magyarország Kormánya és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1159/2016. (IV. 5.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat1.) 8 pont a) és 
b) alpontjának végrehajtása érdekében
 1. egyetért a  részére bemutatott koncepció szerint a  Modern Városok Program keretében a  szekszárdi 

sportfejlesztések megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról szóló 2079/2017. (XII. 28.) Korm. határozat 
(a  továbbiakban: Korm. határozat2.) 1.  pontjában foglaltaktól eltérően azzal, hogy a  szekszárdi új fedett városi 
uszoda (a  továbbiakban: Beruházás) előkészítésére és megvalósítására az  állami magasépítési beruházások 
megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4. § (7) bekezdés a) pontja és (8) bekezdése szerinti kormányzati 
magasépítési beruházásként kerüljön sor, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Szekszárd belterület 3803/4 helyrajzi 
számú ingatlanon;

 2. a Beruházás előkészítésének és megvalósításának felelőseként – a honvédelmi miniszter bevonásával – az építési és 
közlekedési minisztert jelöli ki;

 3. a Beruházás előkészítésére és megvalósítására a Korm. határozat2. 1. pontjában foglaltaktól eltérően a Beruházási 
Ügynökséget jelöli ki;

 4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és az építési és közlekedési minisztert, hogy az 1. pontban foglaltak 
végrehajtása érdekében – Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a  továbbiakban: Önkormányzat) 
együttműködve – gondoskodjanak a Beruházással összefüggő, folyamatban lévő feladatok, valamint az előkészítési 
és megvalósítási dokumentációk teljes körű átadás-átvételéről az Önkormányzat és a Beruházási Ügynökség között;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 
építési és közlekedési miniszter

Határidő: 2022. december 20.
 5. felhívja az  építési és közlekedési minisztert, hogy – a  honvédelmi miniszter bevonásával – a  Beruházás 

előkészítésére lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a  Kormány 
részére a  Beruházás előkészítéséről, az  ahhoz kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a  kifizetések 
ütemezésének, valamint az előkészítési fázisok és azok határidejének bemutatásával;

Felelős: építési és közlekedési miniszter 
honvédelmi miniszter

Határidő: a Beruházás előkészítését célzó feltételes közbeszerzési eljárás lezárását követően azonnal
 6. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a  honvédelmi miniszter bevonásával – intézkedjen 

a  Korm. határozat alapján az  Önkormányzat részére kiadott támogatói okirat keretében a  Beruházáshoz nyújtott 
központi költségvetési támogatás Önkormányzat által történő elszámolása és a  fel nem használt, valamint a  nem 
rendeltetésszerűen felhasznált források visszafizettetése érdekében;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 
honvédelmi miniszter

Határidő: 2022. december 20.
 7. felhívja az  építési és közlekedési minisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter és a  honvédelmi 

miniszter bevonásával – vizsgálja meg a Korm. határozat1. 8. pont a) alpontja szerinti rekreációs központ, valamint 
a  Korm. határozat1. 8.  pont b)  alpontja szerinti új városi rendezvény- és sportcsarnok kormányzati magasépítési 
beruházásként történő megvalósításának lehetőségét, és a  vizsgálat eredménye alapján készítsen előterjesztést 
a  Kormány részére a  javasolt intézkedésekről, a  vagyonelemek működtetési modelljének változatairól és 
a kapcsolódó finanszírozás kérdéseiről.

Felelős: építési és közlekedési miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
honvédelmi miniszter

Határidő: 2022. december 20.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1622/2022. (XII. 13.) Korm. határozata
a Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről szóló  
1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat 
(a továbbiakban: Korm. határozat) 1. pont 1.12. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„1.12. a  szikszói ipari fejlesztési területhez kapcsolódó villamos energia hálózatfejlesztés kormányzati 
intézkedésekkel történő megvalósíthatóságának vizsgálata alapján egyetért azzal, hogy a  szikszói ipari fejlesztési 
területhez kapcsolódó villamos energia hálózatfejlesztés kormányzati intézkedésekkel kerüljön megvalósításra 
11 469 116 448 forint biztosításával, amelynek érdekében
a) egyetért azzal, hogy az  energiaügyi miniszter legfeljebb 11  463  384  756  forint összegű támogatási szerződést 
kössön Szikszó Város Önkormányzatával,
b) felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon – a már biztosított 1 563 109 764 forint figyelembevételével – 
11 469 116 448 forint biztosításáról az alábbi ütemezés szerint:
ba) a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC.  törvény 1. melléklet XVII. Technológiai 
és Ipari Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 35. Energetikai és fenntarthatósági ágazati 
feladatok alcím, 3. Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások jogcímcsoport javára 328 897 022 forint,
bb) a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XVII. Technológiai 
és Ipari Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 35. Energetikai és fenntarthatósági ágazati 
feladatok alcím, 3. Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások jogcímcsoport javára – a már betervezésre 
került 2 620 565 248 forinton felül – 2 651 890 055 forint,
bc) a 2024. évben a központi költségvetés XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium fejezet fenntarthatósági feladatok 
és közmű-szolgáltatások finanszírozását szolgáló előirányzata javára 5 867 764 123 forint;

Felelős: pénzügyminiszter 
energiaügyi miniszter

Határidő: a ba) alpont tekintetében a felmerülés ütemében  
a bb)  alpont tekintetében a  2023.  évi központi költségvetés végrehajtása során,  
a felmerülés ütemében  
a bc) alpont tekintetében a 2024. évi központi költségvetés tervezése során”

 2. A Korm. határozat 1. pont 1.14. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„1.14. az  Áht. 36.  § (4b)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy az  energiaügyi miniszter 
az  1.12.  alpontban foglalt villamos energia hálózatfejlesztéshez legfeljebb 11  463  384  756  forint kötelezettséget 
vállaljon.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 104/2022. (XII. 13.) ME határozata
a Magyarország Kormánya, valamint az Azerbajdzsáni Köztársaság, Georgia és Románia kormányai között 
a zöld energia fejlesztéséről és szállításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az energiaügyi miniszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a Magyarország Kormánya, az Azerbajdzsáni Köztársaság, Georgia és Románia kormányai között a zöld 

energia fejlesztéséről és szállításáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
 2. felhatalmazom az energiaügyi minisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom az energiaügyi minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló 

szövegtervezeteket kézjegyével lássa el;
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 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 
okiratot adja ki;

 5. felhívom az  energiaügyi minisztert, a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint az  igazságügyi minisztert, hogy 
a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról 
szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 105/2022. (XII. 13.) ME határozata
helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozat módosításáról

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, 
a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 20.  § (5)  bekezdésében, valamint a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel az alábbi miniszterelnöki 
határozatokat

– 2022. november 22-ei hatállyal – akként módosítom, hogy

a helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló 48/2022. (VI. 11.)  
ME határozatban

dr. Balogh Szilvia,

a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról szóló 47/2022. (VI. 11.)  
ME határozattal módosított, helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről szóló  
30/2019. (III. 20.) ME határozatban

dr. Nagy Ádám és

a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról szóló 47/2022. (VI. 11.)  
ME határozattal módosított, a  helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról 
szóló 85/2018. (VI. 22.) ME határozattal módosított, helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 92/2013. (VII. 3.)  
ME határozatban

dr. Solymár Károly Balázs

tekintetében a  „Technológiai és Ipari Minisztérium” megnevezés helyett a  „Miniszterelnöki Kabinetiroda” 
megnevezést kell érteni.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 106/2022. (XII. 13.) ME határozata
állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.  § (4a)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, 
a kultúráért és innovációért felelős miniszter előterjesztésére

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen Szentgyörgyvölgyi László Zoltán

kancellári megbízását

2022. december 31-ei hatállyal

visszavonom.

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


	A Kormány 507/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete
	a Svájci Szövetségi Tanács és Magyarország Kormánya között létrejött, az Európai Unió kiválasztott tagállamai számára az Európai Unión belüli gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését célzó Svájci Hozzájárulás II. időszak végrehajtásáról szóló

	A Kormány 508/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete
	a Magyarország Kormánya és a Sierra Leone-i Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

	A Kormány 509/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete
	egyes központi kormányzati igazgatási szervek közötti feladatátadásból eredő jogutódlás veszélyhelyzeti szabályairól

	A Kormány 510/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete
	a gyermekek napközbeni ellátása veszélyhelyzeti működéséről

	A Kormány 511/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete
	az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 512/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete
	a 2021–2027 programozási időszakban az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról

	A Kormány 513/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete
	az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről

	A Kormány 514/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete
	a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 
385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 515/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete
	a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 
2023. évi kompenzációjáról

	A Kormány 516/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete
	a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 517/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete
	a Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő átadásáról, valamint a turisztikai térségek meghatározásáról szóló 42

	A Kormány 518/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete
	az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 519/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete
	a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 520/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete
	a veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátás biztosításáról és egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásával kapcsolatos szabályokról

	A Kormány 521/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete
	a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

	A Magyar Nemzeti Bank elnökének 55/2022. (XII. 13.) MNB rendelete
	egyes biztosítási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

	A gazdaságfejlesztési miniszter 17/2022. (XII. 13.) GFM rendelete
	a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelölé

	Az igazságügyi miniszter 28/2022. (XII. 13.) IM rendelete
	a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásának szabályairól szóló 
15/2020. (XII. 3.) IM rendelet módosításáról

	A köztársasági elnök 342/2022. (XII. 13.) KE határozata
	bíró kinevezéséről

	A köztársasági elnök 343/2022. (XII. 13.) KE határozata
	bírák felmentéséről

	A Kormány 1612/2022. (XII. 13.) Korm. határozata
	a közvetlen irányítású európai uniós programokban való magyar részvétel növeléséről, valamint egyes közvetlen uniós pályázatok önerő költségének biztosításáról

	A Kormány 1613/2022. (XII. 13.) Korm. határozata
	egyes egészségügyi ellátások finanszírozását segítő intézkedésekről

	A Kormány 1614/2022. (XII. 13.) Korm. határozata
	az egészségügyi intézményrendszer adósságállományának rendezéséről

	A Kormány 1615/2022. (XII. 13.) Korm. határozata
	az Agrár Széchenyi Kártyával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

	A Kormány 1616/2022. (XII. 13.) Korm. határozata
	mintagazdaság kijelöléséről

	A Kormány 1617/2022. (XII. 13.) Korm. határozata
	állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

	A Kormány 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozata
	fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, előirányzatok átrendezéséről és éven túli

	A Kormány 1619/2022. (XII. 13.) Korm. határozata
	az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2022. október–novemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

	A Kormány 1620/2022. (XII. 13.) Korm. határozata
	a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló, valamint a 100%-nál kisebb önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 
2022. október–novemberi előzetes kormányzati hozzájárulá

	A Kormány 1621/2022. (XII. 13.) Korm. határozata
	a Modern Városok Program keretében megvalósuló szekszárdi új fedett városi uszoda előkészítése és megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1622/2022. (XII. 13.) Korm. határozata
	a Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről szóló 
1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat módosításáról

	A miniszterelnök 104/2022. (XII. 13.) ME határozata
	a Magyarország Kormánya, valamint az Azerbajdzsáni Köztársaság, Georgia és Románia kormányai között a zöld energia fejlesztéséről és szállításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

	A miniszterelnök 105/2022. (XII. 13.) ME határozata
	helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozat módosításáról

	A miniszterelnök 106/2022. (XII. 13.) ME határozata
	állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról
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