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III. Kormányrendeletek

A Kormány 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő 
alkalmazásáról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 4.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 41.  § 
(1)  bekezdésében és 43.  § (2)  bekezdésében meghatározott termék (a továbbiakban: üzemanyag) nem hatósági 
áras termék, amennyiben azt üzemanyagtöltő állomáson a  többi nyilvánosan elérhető kútfejtől – amennyiben 
az  üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője a  kútfej közvetlen környezetének műszaki kialakításával biztosítja – 
elkülönített – legalább 80 liter/perc feletti átfolyási (töltési) sebességű – kútfejen értékesítik, és
a) olyan külföldi rendszámú jármű töltésének céljából értékesítik, amely nem minősül a  közúti közlekedés 

szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet szerinti motorkerékpárnak, quadnak, 
segédmotoros kerékpárnak, motoros triciklinek és mopedautónak, továbbá a  közúti járművek műszaki 
megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti személygépkocsinak, 3,5 tonnát meg nem 
haladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsinak;

b) olyan magyar rendszámú jármű töltésének céljából értékesítik, amely nem minősül a  közúti közlekedés 
szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet szerinti motorkerékpárnak, quadnak, 
segédmotoros kerékpárnak, motoros triciklinek és mopedautónak, továbbá a  közúti járművek műszaki 
megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti személygépkocsinak, 7,5 tonnát meg nem 
haladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsinak.

 (2) 2022. március 13-a 0 órától kizárólag az  (1)  bekezdés szerinti kútfejen szolgálható ki üzemanyag az  (1)  bekezdés 
a)  és  b)  pontjában meghatározott jármű részére. 2022. március 13-a 0 óráig, amennyiben az üzemanyagtöltő 
állomáson az (1) bekezdés szerinti feltétel biztosított, kizárólag az (1) bekezdés szerinti kútfejen szolgálható ki 
az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott jármű.

 (3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó a 7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű, a közúti 
járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti traktor vagy mezőgazdasági 
erőgép üzemanyaggal történő kiszolgálására.

 (4) Az  üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője az  (1)  bekezdés szerinti értékesítés esetén legalább az  értékesítés 
időpontjára vonatkozó (6) bekezdés szerinti árat elérő kiskereskedelmi árat köteles alkalmazni.

 (5) Amennyiben az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője az (1) bekezdés szerint értékesített üzemanyagot a hatósági 
üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet] 1. §-a szerinti áron szerezte be,
a) az értékesítés hónapját követő hónap 5. napjáig bevallást küld a  beszállítónak és az  állami adó- és 

vámhatóságnak az  értékesítés hónapjában az  (1)  bekezdés szerint nem hatósági áron értékesített, de 
az  57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet szerinti hatósági áron beszerzett üzemanyagok mennyiségéről napi 
bontásban;
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b) az 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet szerinti hatósági ár és az  üzemanyagtöltő állomás által megvalósított 
értékesítés időpontjára vonatkozó (6)  bekezdés szerinti ár közötti, a  bevallásban megállapított mennyiség 
figyelembevételével meghatározott különbözetet az  üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője az  értékesítés 
hónapját követő hónap 15. napjáig köteles megfizetni a beszállítónak.

 (6) Az  57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet szerinti hatósági áron történő értékesítés esetén a  beszállító köteles 
folyamatosan tájékoztatást adni az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője számára arról a nagykereskedelmi árról, 
melyet hatósági ár hiányában alkalmazna.

2. § (1) Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 16. §-ától és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 
2011. évi CXCIV. törvény 38/B. §-ától eltérően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzi az e kormányrendelet szerinti 
kötelezettségek megtartását.

 (2) Ha a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal az  (1)  bekezdés szerinti ellenőrzése során megállapítja az  e  kormányrendelet 
szerinti kötelezettségek megsértését, 6 000 000 forinttól 15 000 000 forintig terjedő bírságot szab ki. 
A jogkövetkezmény azonos napon több, egymást követő ellenőrzés alkalmával is alkalmazható.

 (3) A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15. napon belül kell megfizetni a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal hivatalos honlapján közzétett számlaszámra.

 (4) A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján 22 órakor lép hatályba.
 (2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 14. napon lép hatályba.

4. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 
hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez  a  rendelet a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát 
veszti.

5. §  Az 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdésében a „115 000 Ft/ezer liter” szövegrész helyébe a „95 000 Ft/ezer liter” szöveg,
b) 2. § (2) bekezdésében a „105 350 Ft/ezer liter” szövegrész helyébe a „85 350 Ft/ezer liter” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 95/2022. (III. 10.) Korm. rendelete
a megyei, fővárosi védelmi bizottságok humanitárius feladatai ellátásáról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 4.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  E rendelet alkalmazásában Ukrajna területéről érkezett személy:
a) az  ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, 

továbbá a  közfoglalkoztatásról és a  közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011.  évi CVI.  törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) 
Korm. rendelet 1. §-a szerinti személy,

b) Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24-én vagy azt követően Ukrajnából érkező 
magyar állampolgár,

c) 2022. február 24-én vagy azt követően Ukrajnából érkező harmadik országbeli állampolgár.

2. § (1) A Kormány az orosz–ukrán háborús konfliktus területi humanitárius feladatainak koordinálására a megyei, fővárosi 
védelmi bizottságot (a továbbiakban: védelmi bizottság) jelöli ki.

 (2) A védelmi bizottság az (1) bekezdés szerinti feladatainak ellátása keretében
a) szervezi a  közigazgatási szervek, a  helyi önkormányzatok, a  Magyar Honvédség, a  rendvédelmi szervek, 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a társadalmi szervezetek területi szintű együttműködését;
b) a c)  pont szerinti feladatai ellátása érdekében adatszolgáltatást kérhet az  a)  pontban meghatározott 

szervektől, az  illetékességi területén működő közintézményektől, egészségügyi szolgáltatóktól, 
közszolgáltató és telekommunikációs szervezetektől, valamint a  humanitárius feladatok ellátásában 
közreműködő egyéb szervezetektől;

c) közreműködik az  Ukrajna területéről érkezett személyek étkeztetésével, elhelyezésével, szállításával, 
egészségügyi ellátásával, közoktatásával, foglalkoztatásának elősegítésével, hivatalos okmányokkal való 
ellátásával kapcsolatos feladatok megszervezésében.

 (3) A  védelmi bizottság az  (1)–(2)  bekezdés alapján megtett intézkedésekről rendszeresen adatot szolgáltat 
a  közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és a  katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter útján 
a Nemzetbiztonsági Operatív Törzsnek.

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

4. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021.  évi I.  törvény 
hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez  a  rendelet a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021.  évi I.  törvény hatályvesztésekor hatályát 
veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelete
az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának 
támogatásáról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 11.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány az  Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, Ukrajna területéről 2022. február 24-én 
vagy azt követően Magyarország területére érkezett, ukrán állampolgársággal vagy ukrán–magyar kettős 
állampolgársággal rendelkező személy (a  továbbiakban együtt: ukrán állampolgár) Magyarországon történő 
foglalkoztatásának elősegítése érdekében támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt a munkaadó részére, ha
a) a  munkaadó az  ukrán állampolgárt munkavállalóként (a  továbbiakban: munkavállaló) 2022. február 24-én 

vagy azt követően foglalkoztatja,
b) a munkavállaló foglalkoztatása Magyarország területén történik,
c) a  munkavállaló munkaviszonya határozott vagy határozatlan időre, legalább heti húsz órában történő 

foglalkoztatásra jön létre, és
d) a munkaadó megfelel az e rendeletben és a munkaerőpiaci programban foglalt egyéb feltételeknek.

2. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 72/H.  § (3a)  bekezdés j)  pontjától eltérően az  állami foglalkoztatási szerv 
hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: kormányhivatal) szakhatóságként 
nem működik közre az  összevont kérelmezési eljárásban a  2022. február 24-én vagy azt követően Magyarország 
területére érkezett ukrán állampolgár kérelme ügyében.

3. § (1) A  külgazdasági és külügyminiszter a  harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásával 
összefüggő feladat- és hatáskörében
a) tájékoztatást nyújt az  ukrán állampolgár részére a  munkavállalás lehetőségeiről az  országhatáron belül 

kijelölt segítségpontoknál,
b) tájékoztatja a  munkaadókat, valamint a  kormányhivatalt a  munkát vállalni szándékozó ukrán állampolgár 

munkavállalási igényeiről, annak képzettségének, tapasztalatának figyelembevételével,
c) gondoskodik a  munkát vállalni szándékozó ukrán állampolgár és családtagjai átmeneti szállásának 

biztosításáról,
d) eljár az e rendelet tárgyát képező célokat elősegítő tevékenységek megvalósításában.

 (2) A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
a) ellátja a  támogatással összefüggő szakmai irányító feladatokat, valamint a  munkaerőpiaci programmal 

kapcsolatos feladatokat,
b) a  kormányhivatal felett az  e  rendelet szerinti feladatköreivel összefüggésben az  általános közigazgatási 

rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szerv.

4. § (1) A támogatás a munkaadó kérelmére nyújtható.
 (2) A  támogatás iránti kérelem benyújtására munkaadóként az  a  gazdasági társaság jogosult, amely Magyarország 

területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik.
 (3) A támogatás akkor nyújtható, ha a munkaadó megfelel a munkaerőpiaci programban meghatározott feltételeknek, 

különösen
a) a  rendezett munkaügyi kapcsolatok – a  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló  

115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet szerinti – feltételeinek, és
b) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt 

csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.
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5. § (1) A  támogatás iránti kérelmet a  munkaadó a  Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett, erre 
rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton nyújtja be.

 (2) A  támogatás iránti kérelmet a  munkavállaló foglalkoztatási helye szerint illetékes kormányhivatalnál kell 
előterjeszteni. Ha a munkavállaló foglalkoztatására több foglalkoztatási helyen kerül sor, a támogatás iránti kérelmet 
a munkaadó választása szerinti telephelynek megfelelő illetékes kormányhivatalnál kell benyújtani.

 (3) A kormányhivatal
a) a  támogatás iránti kérelem tekintetében nyolc munkanapon belül megvizsgálja a  jogszabályi és 

a munkaerőpiaci programban foglalt feltételek fennállását, és
b) határozatban dönt a támogatás nyújtásáról vagy a támogatás iránti kérelem elutasításáról.

 (4) Ha a  támogatás iránti kérelem megfelel a  jogszabályi és a  munkaerőpiaci programban foglalt feltételeknek, 
a kormányhivatal
a) a támogatás iránti kérelem alapján a munkaadó részére támogatást nyújt, és
b) az  ukrán állampolgár adatait a  (6)  bekezdés alapján a  támogatás megállapítása érdekében nyilvántartásba 

veszi.
 (5) Ha a  támogatás iránti kérelem nem felel meg a  jogszabályi és a  munkaerőpiaci programban foglalt feltételeknek, 

a kormányhivatal a támogatás iránti kérelmet elutasítja.
 (6) A  kormányhivatal kezeli a  támogatás megállapításához szükséges, a  támogatás iránti kérelemmel összefüggő, 

a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a  továbbiakban: Flt.) 
57/A. § (1) bekezdése szerinti adatokat.

 (7) Az  Flt. szabályait, a  foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a  foglalkoztatás 
felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvényt és annak végrehajtási rendeleteit e  rendelettel összhangban kell 
alkalmazni.

6. §  A Kormány az  e  rendelet szerinti támogatás és foglalkoztatás elősegítésével kapcsolatos feladatok ellátásához 
szükséges forrás biztosításáról egyedi határozatban dönthet.

7. § (1) A  támogatás a  munkavállalóval történő munkaszerződés megkötését követően, a  kérelem benyújtását követő 
időszakra állapítható meg.

 (2) A támogatás a munkavállaló 1. § szerinti jogviszonya fennállásának idejére, legfeljebb tizenkét hónapra biztosítható.
 (3) A  támogatás a  (2)  bekezdés szerinti időtartam leteltét követően egy alkalommal, a  munkáltató kérelmére 

meghosszabbítható tizenkét hónappal, de legfeljebb a jogviszony fennállásának idejére.
 (4) A támogatás a munkaadó részére havonta utólag kerül folyósításra, amelyet a munkaadó a munkavállaló lakhatási 

és utazási költségeinek biztosítására köteles fordítani.
 (5) A támogatás időtartama hónapokban állapítható meg.
 (6) A  támogatás mértéke munkavállalónként, havonta a  munkavállaló (4)  bekezdés szerinti lakhatási és utazási 

költségének az  50%-a, ami nem haladhatja meg a  munkavállalónként járó legfeljebb 60 000 forintnak és 
a munkavállalóval egy közös háztartásban élő kiskorú gyermekek után gyermekenként járó további 12 000 forintnak 
az összegét.

 (7) Ha a  kiskorú gyermek mindkét szülője azonos munkaadó munkavállalója, akkor a  munkaadó a  kiskorú gyermek 
után járó támogatásra csak egy munkavállaló szülő esetén jogosult.

 (8) A  lakhatási és utazási költségnek a  (6)  bekezdés szerinti támogatással nem biztosított részét a  munkaadó és 
a munkavállaló 50-50%-ban viseli.

 (9) A támogatás a munkavállaló fizetés nélküli szabadsága idejére nem folyósítható.
 (10) A támogatás köztehermentes.

8. § (1) A  munkaadó a  támogatás igénybevételével vállalja, hogy a  munkavállaló magyarországi munkavégzésre irányuló 
jogviszonya fennállásának idejére gondoskodik
a) a  munkavállaló, valamint szükség esetén kiskorú gyermekének megfelelő körülmények között történő 

szálláshelyének,
b) a munkába járás szervezett körülmények között történő
biztosításáról.
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 (2) A munkaadó a támogatás iránti kérelemben, valamint a támogatás igénybevételével kapcsolatos adatokban történő 
változást haladéktalanul köteles bejelenteni a kormányhivatal részére.

 (3) A  támogatás igénybevételével és annak elszámolásával, ellenőrzésével, visszaköveteléssel és visszafizetéssel 
kapcsolatos részletszabályokat a munkaerőpiaci program határozza meg.

9. §  Megszűnik a támogatás, ha
a) a munkavállaló munkaviszonya megszűnik,
b) a munkaadó a támogatással összefüggően valamely kötelezettségének nem tesz eleget,
c) a támogatás a jogszabályban meghatározott feltételek hiányában nem lett volna megállapítható.

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 11. § 2022. március 25-én lép hatályba.

11. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 
hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez  a  rendelet a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát 
veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 97/2022. (III. 10.) Korm. rendelete
az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, 
továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló  
86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi CXXVIII.  törvény 51/A.  §-ára, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá 
a  közfoglalkoztatásról és a  közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 
2011.  évi CVI.  törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet 6.  § (2)  bekezdés 
b)  pontjában az  „egyéb krónikus betegellátás keretében állapotjavítás,” szövegrész helyébe az  „egyéb krónikus 
betegellátás, valamint az egészségügyi alapellátás keretében állapotjavítás,” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 98/2022. (III. 10.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során felmerülő egyes gazdálkodási szabályokról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 47. § (1) bekezdésére és 51/A. §-ára,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá 
a  közfoglalkoztatásról és a  közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 
2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet szerinti menedékesek, 
menedékesként elismerésüket kérők, valamint az Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24-én 
vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgárok elhelyezése, ellátása, illetve a  velük kapcsolatos 
egyéb körülmény kezelésével összefüggésben felmerült, a  Nemzetbiztonsági Operatív Törzs javaslata alapján 
a  miniszterelnök vagy az  általa kijelölt személy által indokoltnak ítélt és írásban meghatározott költségek 
finanszírozását, valamint szükséges és nélkülözhetetlen kötelezettségvállalásokat érintően az  államháztartás 
központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályokat azzal az eltéréssel kell 
alkalmazni, hogy
a) kötelezettséget vállalni előzetes pénzügyi ellenjegyzés nélkül is lehet,
b) a  pénzügyi ellenjegyzésre a  kötelezettségvállalást követően, a  kötelezettségvállalás felülvizsgálata 

eredményének függvényében, utólag is sor kerülhet, legkésőbb 2022. június 30. napjáig,
c) kötelezettségvállalásra a kötelezettségvállaló írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett – utasítása alapján is 

sor kerülhet,
d) a  c)  pont esetében a  megállapodás, szerződés megkötésére szóban vagy távollévők között tett 

jognyilatkozattal is sor kerülhet, amelyet utólagosan legkésőbb 2022. június 30. napjáig szükséges írásba 
foglalni,

e) az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33.  § (3)  bekezdés b)  pont 
ba)  és  bb)  alpontja szerinti, a  Kormány irányítása alá tartozó fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításra 
az államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett kerülhet sor,

f ) az Áht.-ban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, 
valamint az  államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben meghatározott 
adatszolgáltatásokkal, bejelentésekkel összefüggő bírságok – így különösen az  a)–e)  pontokkal 
összefüggésben tett kötelezettségvállalások, pénzügyi kifizetések kapcsán – nem szabhatóak ki.

 (2) Az  (1)  bekezdés a) és b)  pontja esetében, ha a  kötelezettségvállalás összege eléri a  bruttó 100  000  000  forintot, 
a  kötelezettségvállaló – a  kötelezettségvállalást megelőzően 1 munkanappal – köteles tájékoztatni 
az államháztartásért felelős minisztert.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 
hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez  a  rendelet a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát 
veszti.

4. §  Hatályát veszti az  ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti 
szabályokról, továbbá a  közfoglalkoztatásról és a  közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet 
6. § (7) bekezdése.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 99/2022. (III. 10.) Korm. rendelete
a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a  közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 14.  alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 
3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  közlekedésért felelős miniszter veszélyhelyzetben a  2.  §-ban foglalt időszakot legfeljebb kettő nappal 
kiterjesztheti.”

2. §  Az R. 3. § (2) bekezdésében a „felfüggesztésre” szövegrész helyébe a „felfüggesztésre vagy kiterjesztésre” szöveg lép.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetése napján 22 órakor lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 100/2022. (III. 10.) Korm. rendelete
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 176.  § 
(28)  bekezdésében a „kérelme” szövegrész helyébe a „kérelme, a  Nemzetbiztonsági Operatív Törzs javaslata vagy 
az  Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült kiadások teljesítéséről rendelkező 
jogszabály, illetve kormányhatározat” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 101/2022. (III. 10.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 2.  melléklete 
az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 101/2022. (III. 10.) Korm. rendelethez

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 23a. sora helyébe a következő sor lép:

(A B C D E

1. Program Alap Prioritás IH minisztérium Szakpolitikai felelős)

23a. KEHOP ERFA

6. A Covid–19-
világjárványt követő 
zöld és reziliens 
gazdasági helyreállítás 
előkészítése (REACT-EU)

ITM

Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság zöldfelület-fejlesztése, 
-helyreállítása és a levegőminőség javítása 
tekintetében a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter,
energiahatékonyság növelése, megújuló 
energiaforrások alkalmazása tekintetében  
az innovációért és technológiáért felelős 
miniszter, 
árvízvédelmi és vízgazdálkodási fejlesztések 
tekintetében a belügyminiszter
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A Kormány 102/2022. (III. 10.) Korm. rendelete
a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 
szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek 
eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló 
174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés b) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 4/A. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A helyi településrendezési tervben előírt Dózsa György úti buszsávot a használatbavételi engedély véglegessé 
válásától számított 8 hónapon belül kell megvalósítani.”

2. §  Az R1. a következő 15. §-sal egészül ki:
„15.  § E  rendeletnek a  Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és az  anyakönyvvezető és az  anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, 
valamint az  anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 102/2022. (III. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 4/A. § (6a) bekezdését 
a Módr5. hatálybalépésekor folyamatban lévő és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.”

2. Az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint 
az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet 
módosítása

3. §  Az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges 
képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1.  melléklete az  1.  melléklet 
szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 102/2022. (III. 10.) Korm. rendelethez

Az R2. 1. melléklete a következő 24. ponttal egészül ki:
„24. Edinburgh-i Főkonzulátus”
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A Kormány 103/2022. (III. 10.) Korm. rendelete
időközi választások és helyi népszavazások megrendezhetőségéről

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény (a továbbiakban: Tv1.) és a veszélyhelyzettel 
összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény időközi választásokra és helyi 
népszavazásokra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

 (2) A  Tv1. 4.  § (1) és (2)  bekezdését nem kell alkalmazni. A  helyi önkormányzat vagy a  nemzetiségi önkormányzat 
képviselő-testülete feloszlásának 2020. november 6. és 2022. április 9-e között történő kimondása esetén e döntés 
hatálya 2022. április 10-én áll be.

 (3) A  Tv1. 4.  § (3)  bekezdésétől eltérően – a  (4)  bekezdésben meghatározott kivétellel – 2022. április 10-től időközi 
választás kitűzhető, a ki nem tűzött és az elmaradt választást 15 napon belül ki kell tűzni.

 (4) A Tv1. 4. § (4) bekezdésétől eltérően, ha a kitűzött választás elmaradását a koronavírus-világjárvány második hulláma 
elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény (a  továbbiakban: Tv2.) 4.  § (4)  bekezdése alapján szünetelésnek 
kellett tekinteni, a nyilvántartásba vétel hatálya a 2022. április 9-ét követően kitűzött választásra is kiterjed, további 
jelölt- és listaállítás nem lehetséges. Ebben az esetben az elmaradt választás 2022. április 10–15-e között tűzhető ki 
2022. május 8-ára.

 (5) A Tv1. 4. § (5) bekezdésétől eltérően helyi népszavazás 2022. április 10-től kezdeményezhető.
 (6) A  Tv1. 4.  § (6)  bekezdésétől eltérően a  népszavazás kezdeményezéséről, az  európai polgári kezdeményezésről, 

valamint a  népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a  továbbiakban: Nsztv.) III. Fejezetében 
meghatározott, a Tv1. 4. § (6) bekezdése alapján megszakadt határidők 2022. április 10-én újrakezdődnek. A ki nem 
tűzött és az elmaradt helyi népszavazást 2022. április 24-éig ki kell tűzni.

 (7) A  Tv1. 4.  § (7) és (8)  bekezdésétől eltérően, ha a  helyi népszavazás kezdeményezése érdekében folytatott 
aláírásgyűjtésre vonatkozó határidő a  Tv2. 4.  § (6)  bekezdése alapján szünetelt, a  helyi választási iroda vezetője 
2022. április 10-én új hitelesítési záradékkal látja el az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát, és azt átadja a szervezőnek. 
A szünetelés időtartama az Nsztv. 47. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamba nem számít be.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a Tv1. hatályvesztéséig meghosszabbítja.
 (2) Ez a rendelet a Tv1. hatályvesztésekor hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 2/2022. (III. 10.) BM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet egyes 
támogatásokkal összefüggő 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 13.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 4. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem ítélhető meg támogatás)
„h) kultúrát és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásban részesülő vállalkozás esetén nehéz 
helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve azt a  vállalkozást, amely 2019. december 31-én nem volt nehéz 
helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. június 30. között nehéz helyzetbe került, és átmeneti támogatás esetében 
abban az esetben, ha a vállalkozás 2019. december 31-én nehéz helyzetben volt,”

2. §  A Rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  támogatást nyújtó köteles adatot szolgáltatni a  Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére a  651/2014/EU 
bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából a 2. § hatálya alá tartozó, elsődleges mezőgazdasági termelés 
támogatása esetén a  60 000 eurónak megfelelő forintösszeget, a  halászati és akvakultúra-termékek termelésével, 
feldolgozásával és értékesítésével kapcsolatos tevékenység támogatása esetén a  30 000 eurónak megfelelő 
forintösszeget, egyéb tevékenység támogatása esetén az  500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó 
egyedi támogatásról.”

3. §  A Rendelet 6. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5a) Az  egyedi átmeneti támogatásoknak az  Atr. 6.  melléklete szerinti adatait az  átmeneti támogatást 
jóváhagyó európai bizottsági határozat szerint közzé kell tenni az  Európai Bizottság közzétételi adatbázisában. 
Erre figyelemmel az egyedi átmeneti támogatást nyújtó 2021. február 1-jéig, az ezt követően odaítélt támogatások 
esetén pedig a  támogatás odaítélésétől számított hat hónapon belül továbbítja az  állami támogatások 
európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére az  egyedi átmeneti támogatásoknak 
az Atr. 6. melléklete szerinti adatait.”

4. §  A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. §  A Rendelet
a) 3. § 13. pontjában az „Atr. 6. §-ában” szövegrész helyébe az „Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdésében” szöveg,
b) 6.  § (6)  bekezdésében a  „2021. június 30-ig” szövegrész helyébe a  „2024. június 30-ig” szöveg, 

a „2021. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2022. június 30-ig” szöveg,
c) 13/B. § (1) bekezdésében az „1 800 000” szövegrész helyébe a „2 300 000” szöveg,
d) 13/B. § (2) bekezdésében a „225 000” szövegrész helyébe a „290 000” szöveg és
e) 13/B. § (3) bekezdésében a „270 000” szövegrész helyébe a „345 000” szöveg
lép.

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

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 2/2022. (III. 10.) BM rendelethez

1. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 11. sora helyébe a következő sor lép:

(A B C D E F G H I J K L M N O

1
Áht. 

azonosító

Cím- 

név

Alcím- 

név

Jogcím- 

csop.
Jogcím név Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításának módja Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás 

módja

Visszafizetés 

határideje
Biztosíték Kezelő szerv

Lebonyolító 

szerv

Európai uniós forrásból 

finanszírozott 

költségvetési támogatás 

közreműködő szervezete)

11 387973 Társadalmi 
szervezetek, 
alapítványok 
támogatása

1. Az előirányzat a Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatására 29,0 millió forint összegig használható fel.
A költségvetési támogatás célja a belügyi és rendvédelmi szervek dolgozói, valamint a belügyi nyugdíjasok, a szolgálati járandóságban részesülők és azok 
családtagjai részére szervezett, az alapítói okirat céljaihoz igazodó különböző szakmai, egészségmegőrző, sport- és kulturális programok, rendezvények, táborok 
támogatása.

2. Az előirányzat a Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatására 10,0 millió forint összegig használható fel, amely támogatást a Magyar Polgári Védelmi 
Szövetség nyilvántartott tagjai részére továbbadhatja.
A költségvetési támogatás a lakosság, az ifjúság, a polgári védelmi szervezetek, valamint a polgármestert segítők és közbiztonsági referensek folyamatos 
felkészítésére, a „Polgári védelmi mozgalom dinamizálása” projekt időarányos végrehajtására, továbbá a szervezet BM OKF főigazgatója által jóváhagyott  
éves munkatervében meghatározott feladatokhoz, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának védelméhez való hozzájárulás céljára használható fel. 

3. Az előirányzat a Magyar Tűzoltó Szövetség és megyei szervezetei támogatására 50,0 millió forint összegig használható fel, amely támogatást  
a Magyar Tűzoltó Szövetség nyilvántartott tagjai részére továbbadhatja.
A költségvetési támogatás a Magyar Tűzoltó Szövetség és megyei szervezetei alapító okiratában, a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében 
meghatározott feladataira és az általuk szervezett rendezvények megvalósítására fordítható.

4. Az előirányzat az Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének és a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségének támogatására 10,0 millió forint 
összegig használható fel, amelyet az Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetség és a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetség nyilvántartott tagjai részére 
továbbadhatja. 
A költségvetési támogatás célja az Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségnek és a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségnek a BM OKF főigazgatója 
által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatok és az általuk szervezett rendezvények megvalósításának támogatása, továbbá az egyéb feladataik 
végrehajtásának elősegítése.

5. Az előirányzat a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége,  
a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége,  
a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége és a Megyei Jogú Városok Szövetsége együttes támogatására 9,0 millió forint összegig használható fel.
A költségvetési támogatás célja más nemzetek kedvező tapasztalatainak megismerése, átvétele, a nemzetközi kapcsolatok elmélyítése, továbbá a Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetsége tevékenységével összefüggő díjak támogatása.

6. Az előirányzat a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének támogatására 3,0 millió forint összegig használható fel. 
A költségvetési támogatás célja a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége szakmai tevékenységével összefüggő díjak támogatása.

7. Az előirányzat a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület támogatására 35,0 millió forint összegig használható fel.
A költségvetési támogatás célja a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület alapszabályában meghatározott közfeladatok ellátása, különös 
tekintettel a dunai, tiszai és balatoni információs és segélyhívó rendszerek állami feladatként jelentkező működtetésére, karbantartására és korszerűsítésére, 
továbbá új rendszerek kialakítása, üzemeltetési költségeinek finanszírozása.

8. Az előirányzat a Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatására 24,0 millió forint összegig használható fel, amelyet a Magyar Rendészeti Sportszövetség 
továbbadhat a nyilvántartott tagjainak.
A költségvetési támogatás célja az alapszabályban meghatározott feladatok végrehajtásának elősegítése, ezen belül a nemzetközi és hazai versenyek szervezésére, 
a sporteseményeken történő részvétellel kapcsolatos kiadásokra, továbbá az európai és nemzetközi rendőr sportszövetségben való tagság tagdíjfizetésére biztosít 
fedezetet.

9. Az előirányzatból 50,0 millió forint támogatás biztosítható a Magyar Rendvédelmi Kar működésének és szakmai köztestületi tevékenységének biztosítására, 
valamint az alapszabályban meghatározott egyéb feladatellátásának támogatására.

10. Az előirányzat a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara egyes feladatainak támogatására 20,0 millió forint összegig használható fel, 
amelyet a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara a megyei szervezeti részére továbbadhat.

11. Az előirányzat a Szertelen-kék Alapítvány támogatására 5,0 millió forint összegig használható fel.
A költségvetési támogatás célja a Szertelen-kék Alapítvány alapító okiratában meghatározott feladatok megvalósulásának elősegítése.

12. Az előirányzatból 1066,2 millió forint összegben költségvetési támogatás nyújtható, az alábbiak szerint:
a) az önkéntes tűzoltó-egyesületek és mentőszervezetek feladataihoz kapcsolódó működési és felhalmozási költségek finanszírozására, műszaki-technikai és 
informatikai fejlesztésre, a szervezetek tagjainak oktatására 700 millió forint,
b) az önkormányzati tűzoltóságok a kötelező legkisebb munkabérre (minimálbér) és a garantált bérminimumra történő bérkiegészítésre 141,2 millió forint,
c) az önkormányzati tűzoltóságok védőeszközeinek és tűzoltótechnikai és infokommunikációs eszközeinek fejlesztésére, valamint tűzoltó gépjárműveinek és 
tűzoltótechnikai eszközeinek felújításához, továbbá laktanyaépítéshez, bővítéshez, felújításhoz 225 millió forint.

13. Többletforrás rendelkezésre állása esetén az 1–12. pontban megjelölt támogatásokon felüli többlettámogatás biztosítható. 

14. Többletforrás rendelkezésre állása esetén az előirányzatból a miniszter által meghatározott civil szervezetnek, alapítványnak költségvetési támogatás 
biztosítható a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó szakmai célok megvalósítása érdekében.

Az F:11 mező 1. pontja tekintetében  
a Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány.

Az F:11 mező 2. pontja tekintetében  
a Magyar Polgári Védelmi Szövetség.

Az F:11 mező 3. pontja tekintetében  
a Magyar Tűzoltó Szövetség.

Az F:11 mező 4. pontja tekintetében 
az Önkéntes Tűzoltóságok Országos 
Szövetsége és a Létesítményi 
Tűzoltóságok Országos Szövetsége.

Az F:11 mező 5. és 6. pontja tekintetében 
a Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetsége, aki képviseli a
a) Magyar Önkormányzatok Szövetségét;
b) Megyei Önkormányzatok Országos 
Szövetségét;
c) Kisvárosi Önkormányzatok Országos 
Érdekszövetségét;
d) Magyar Faluszövetséget;
e) Községek, Kistelepülések és 
Kistérségek Országos Önkormányzati 
Szövetségét;
f ) Budapesti Önkormányzatok 
Szövetségét;
g) Megyei Jogú Városok Szövetségét.

Az F:11 mező 7. pontja tekintetében  
a Rádiós Segélyhívó és 
Infokommunikációs Országos Egyesület.

Az F:11 mező 8. pontja tekintetében  
a Magyar Rendészeti Sportszövetség.

Az F:11 mező 9. pontja tekintetében  
a Magyar Rendvédelmi Kar.

Az F:11 mező 10. pontja tekintetében  
a Személy-, Vagyonvédelmi és
Magánnyomozói Szakmai Kamara.

Az F:11 mező 11. pontja tekintetében  
a Szertelen-kék Alapítvány.

Az F:11 mező 12. pontja tekintetében 
a BM OKF.

Az F:11 mező 14. pontja tekintetében 
a miniszter által meghatározott civil 
szervezet, alapítvány. 

Az előirányzat terhére 
támogatási kérelem 
alapján egyedi döntéssel 
– támogatói okirat vagy 
támogatási szerződés 
alapján – költségvetési 
támogatás nyújtható.

Az F:11 mező 12. pontja 
tekintetében BM OKF 
pályázat útján vagy 
kérelem alapján egyedi 
döntéssel, támogatói 
okirat vagy támogatási 
szerződés keretében  
az irányítása alá tartozó 
költségvetési szerveken 
keresztül biztosítja  
a támogatást a végső 
kifizetésben részesülők 
részére.

Igen, kivéve 
az F:11 mező
7. pontja 
szerinti 
támogatás 
esetén.

Egy összegben 
vagy  
– időarányosan 
vagy 
teljesítmény-
arányosan – 
részletekben, 
közvetlen 
kifizetéssel.

– A támogatói 
okiratban  
az Ávr. 84. § 
(2) bekezdése 
szerinti 
biztosíték 
köthető ki.

– – –
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2. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő sor lép:

(A B C D E F G H I J K L M N O

1
Áht. 

azonosító

Cím- 

név

Alcím- 

név

Jogcím- 

csop.
Jogcím név Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításának módja

Támogatási 

előleg

Rendelkezésre bocsátás 

módja

Visszafizetés 

határideje
Biztosíték Kezelő szerv

Lebonyolító 

szerv

Európai uniós forrásból 

finanszírozott 

költségvetési támogatás 

közreműködő szervezete)

13 386328 Roma nemzetiségi 
szakmai és 
beruházási 
támogatások

1. Az előirányzatból támogatás nyújtható a hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású, felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók esélyegyenlőségének, 
tehetséggondozásának előmozdítása érdekében, az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett roma szakkollégium, valamint a szakkollégiumi tagként részt vevő 
Roma Szakkollégiumok Egyesületének részére.

2. Az előirányzatból támogatás nyújtható a roma kultúra tevékenységének támogatására, továbbá a társadalmi felzárkózást elősegítő zenei, kulturális és egyéb 
szakmai programok megvalósítása érdekében.

3. Az előirányzatból támogatás biztosítható a roma civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatására, a roma nemzetiségi kulturális programok, 
kezdeményezések támogatására, gyermekek táboroztatására, pedagógusképzések biztosítására.

4. Az előirányzatból támogatás nyújtható a roma nemzetiségi önkormányzat és az általa fenntartott intézmények, civil szervezetek beruházási és felújítási 
tevékenységének támogatására és pályázati önrészek biztosítására.

5. A romák egyenlőségének társadalmi befogadásának és részvételének előmozdítását célzó uniós stratégiai keretrendszerhez, a szociális jogok európai pilléréhez, 
valamint a Nemzeti Reform Program szegénység céljához kapcsolódó feladatok megvalósítására, ezzel összefüggésben a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási 
Stratégia 2030 elfogadásáról szóló 1605/2021. (VIII. 18.) Korm. határozattal elfogadott Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030-hoz (a továbbiakban: 
MNTFS 2030), valamint a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 végrehajtásának a 2021–2024. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről szóló 
1619/2021. (IX. 3.) Korm. határozattal elfogadott, az MNTFS 2030 végrehajtásának a 2021–2024. évekre szóló kormányzati intézkedési tervhez kapcsolódó feladatok 
megvalósítására, az intézkedések nyomon követésére, értékelésére, kapcsolódó kutatásokra, statisztikai és információs rendszerek fejlesztésére, a stratégia 
nyilvánosságának biztosítására, a kapcsolódó nemzetközi feladatok ellátására, kiadványok elkészítésének, terjesztésének támogatására.

6. Az előirányzatból támogatás nyújtható a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Gandhi Nkft.) által fenntartott Multifunkcionális 
Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ és annak hálózata működési költségeinek támogatására.

7. Az előirányzatból támogatás biztosítható a Gandhi Nkft. működési költségeinek támogatására, így különösen bérfejlesztésre, bérek és járulékok kifizetésére.

8. Az előirányzatból támogatás biztosítható a Gandhi Nkft. által fenntartott oktatási intézmények működési, beruházási és felújítási feladataira. 

Az F:13 mező 1. pontja tekintetében  
az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba 
vett roma szakkollégiumot fenntartó 
jogi személy vagy jogi személynek nem 
minősülő egyéb szervezetek.

Az F:13 mező 2–5. pontja tekintetében:
a) civil szervezetek,
b) költségvetési szervek,
c) jogi és természetes személyek,
d) egyházi jogi személy,
e) Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(a továbbiakban: Mötv.) szerinti 
önkormányzatok és azok társulásai,
f ) nemzetiségi önkormányzatok,
g) egyéni vállalkozók,
h) szövetkezetek.

Az F:13 mező 6–8. pontja tekintetében 
a Gandhi Nkft.

Az előirányzat terhére, 
kérelemre vagy pályázati 
úton költségvetési 
támogatás nyújtható.

Igen. Egy összegben vagy 
– időarányosan 
vagy teljesítmény- 
arányosan – 
részletekben, 
közvetlen 
kifizetéssel.

Visszatérítendő 
támogatás 
esetén  
a támogatás 
nyújtása esetén 
a támogatói 
okiratban 
meghatározott 
határidőben. 

A támogatói 
okiratban  
az Ávr. 84. § 
(2) bekezdése 
szerinti 
biztosíték 
köthető ki.

Igénybe 
vehető.

– –

3. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 15. sora helyébe a következő sor lép:

(A B C D E F G H I J K L M N O

1
Áht. 

azonosító

Cím- 

név

Alcím- 

név

Jogcím- 

csop.
Jogcím név Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításának módja

Támogatási 

előleg

Rendelkezésre bocsátás 

módja

Visszafizetés 

határideje
Biztosíték Kezelő szerv

Lebonyolító 

szerv

Európai uniós forrásból 

finanszírozott 

költségvetési támogatás 

közreműködő szervezete)

15 386339 Felzárkózást 
elősegítő 
szakmapolitikai 
programok 
támogatása

Az előirányzatból költségvetési támogatás nyújtható
1. a hátrányos helyzetű településeken közösségépítést és identitást erősítő, alapfokú zeneoktatási program megvalósítása érdekében vagy
2. a hátrányos helyzetű kistérségek felzárkózásához, a hátrányos helyzetű településeken megjelenő etnikai, szociális, társadalmi és területi hátrányok kezeléséhez,  
a szegregált lakókörnyezetben élők lakhatási és szociális integrációjához, életfeltételeinek javítását szolgáló Családi Porta Program megvalósítása érdekében.

Civil szervezetek, szociális szövetkezetek, 
egyházi jogi személyek, helyi 
önkormányzati részesedéssel működő és 
közfeladatot ellátó gazdasági társaságok, 
helyi önkormányzatok, nemzetiségi 
önkormányzatok, valamint társulásaik.

Az előirányzat terhére, 
pályázati úton 
költségvetési támogatás 
nyújtható.

Igen. Egy összegben vagy 
– időarányosan 
vagy teljesítmény- 
arányosan – 
részletekben, 
közvetlen 
kifizetéssel.

– A támogatói 
okiratban  
az Ávr. 84. § 
(2) bekezdése 
szerinti 
biztosíték 
köthető ki.

Igénybe 
vehető.

– –
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4. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 62. sora helyébe a következő sor lép:

(A B C D E F G H I J K L M N O

1
Áht. 

azonosító

Cím- 

név

Alcím- 

név

Jogcím- 

csop.
Jogcím név Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításának módja

Támogatási 

előleg

Rendelkezésre bocsátás 

módja

Visszafizetés 

határideje
Biztosíték Kezelő szerv

Lebonyolító 

szerv

Európai uniós forrásból 

finanszírozott 

költségvetési támogatás 

közreműködő szervezete)

62 391495 A Gazdaságélénkítő 
programok 
támogatása

1. Az előirányzat támogatási keretet nyújt a gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programcsomag (a továbbiakban: 
Gazdaságélénkítő Program) megvalósítására, végrehajtására. A Gazdaságélénkítő Program célja, hogy a kedvezményezett térségekben a munkaerőpiaci és 
gazdasági szempontokat figyelembe véve kiválasztott településeken olyan gazdaságélénkítés valósuljon meg, amely hatással van a helyi gazdasági szereplők 
életére, illetve hozzájárul a helyi foglalkoztatás bővítéséhez.

2. A Gazdaságélénkítő Program eredményes és hatékony megvalósítása érdekében – az esetleges jövőbeni változásokra figyelemmel – az előirányzat 
vonatkozásában átcsoportosítás hajtható végre.

3. Az előirányzatból a Gazdaságélénkítő Program működtetésével kapcsolatban működési támogatás nyújtható.

4. Az előirányzat szolgál a Kormány egyedi határozatában meghatározott, egyes társadalmi felzárkózást elősegítő feladatok forrásaként.

Azon 
a) civil szervezetek,  
b) költségvetési szervek, 
c) gazdasági társaságok, 
d) egyházi jogi személyek, 
e) helyi önkormányzatok,  
f ) országos és helyi nemzetiségi 
önkormányzatok,  
g) e)–f ) pont szerinti jogi személyek 
társulásai, 
h) egyéni vállalkozók,  
i) jogszabály alapján jogi személynek 
minősülő egyéb jogi szervezetek, 
amelyek vállalják, hogy a támogatási 
kérelemhez részletes megvalósítási, 
illetve üzleti tervet készítenek.

Az előirányzat terhére, 
kérelemre vagy pályázati 
úton – támogatói okirat 
vagy támogatási szerződés 
alapján – költségvetési 
támogatás nyújtható.

Igen. Egy összegben vagy 
– időarányosan 
vagy teljesítmény- 
arányosan – 
részletekben, 
közvetlen 
kifizetéssel.

– A támogatói 
okiratban  
az Ávr. 84. § 
(2) bekezdése 
szerinti 
biztosíték 
köthető ki.

– – –
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 1/2022. (III. 10.) OGY politikai nyilatkozata
az orosz–ukrán háborúról*

Az elmúlt hónapok nemzetközi diplomáciai erőfeszítései ellenére az orosz haderő ukrán területek elleni támadása következtében 
háború tört ki Magyarország közvetlen szomszédságában. A  szárazföldi összecsapások, tüzérségi támadások és légicsapások 
már több ezer halálos áldozattal jártak, és elindították az életüket féltő menekültek hullámát az Európai Unió keleti határtérsége, 
benne hazánk felé. Már több millióan kényszerültek elhagyni otthonaikat, köztük sokan Kárpátalján élő magyarok. Az  ország 
és a  nemzet biztonságát fenyegető kihívással egységesen kell szembenéznünk. Ezért az  Országgyűlés az  alábbi politikai 
nyilatkozatot teszi.

 1. Elítéljük Oroszország katonai beavatkozását, és kiállunk Ukrajna szuverenitása, illetve területi épségének 
sérthetetlensége mellett.

 2. A háború semmilyen konfliktusra sem jelenthet megoldást, ellenben fegyvertelen emberek sokaságának életét 
oltja ki, veszélyezteti vagy lehetetleníti el. Ezért szorgalmazzuk a  harci cselekmények haladéktalan leállítását, 
és a  felek közötti béketárgyalások megkezdését, üdvözölve egyúttal minden közvetítésre irányuló jó szándékú 
kezdeményezést.

 3. A NATO tagjaként Magyarország egyetértését fejezi ki azokkal a  szövetség vezetői részéről elhangzott 
felelősségteljes nyilatkozatokkal, amelyek szerint el kell kerülni a  konfliktus átterjedését a  tagállamok területére, 
mivel ez beláthatatlan következményekkel járna.

 4. Az ENSZ, az EBESZ, az Európa Tanács és az Európai Unió tagjaként Magyarország támogatását fejezi ki minden olyan 
közös törekvés iránt, amelynek célja a béke mielőbbi megteremtése.

 5. Magyarország alapvető célja a béke és a területén élő emberek biztonságának védelme. Történelmünk tapasztalatai 
alapján jelentjük ki: ebből a  háborúból hazánknak ki kell maradnia, senkinek sem engedhetjük meg, hogy ebbe 
belesodorjon bennünket.

 6. Kinyilvánítjuk, hogy Magyarország nem küld katonákat az  ukrán hadszíntérre, nem szállít kétoldalú alapon 
fegyvereket, és nem járul hozzá, hogy a  magyar–ukrán határon keresztül az  élet kioltására alkalmas fegyverek 
szállítására kerüljön sor.

 7. Felhívjuk valamennyi közéleti szereplőnek és a sajtó munkatársainak a figyelmét, hogy tartózkodjanak minden olyan 
meggondolatlan vagy politikai hátsó szándéktól vezérelt megnyilatkozástól, amely a  jelen kiélezett helyzetben 
veszélyeztetheti az ország és a magyar emberek biztonságát. Különösen veszélyesnek és felelőtlennek ítéljük azokat 
a követeléseket, amelyek magyar katonák, illetve fegyverek küldését sürgetik a háborús térségbe.

 8. Magyarország felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért; minden közéleti szereplőnek alkotmányos 
kötelezettsége, hogy ennek megfelelő magatartást tanúsítson. Nemcsak felelőtlennek, de embertelennek 
és a  nemzeti érdekekkel szembenállónak is tartjuk, ezért határozottan visszautasítjuk és elítéljük azokat 
a  megengedhetetlen minősítéseket, amelyek egyesek részéről a  kárpátaljai magyarokat érték, biztonságukat 
is veszélyeztetve. Senki nem engedheti meg magának, hogy – pillanatnyi politikai érdekeitől vezettetve –  
az orosz–ukrán konfliktus esetleges áldozatává tegyen szülőföldjükhöz ragaszkodó magyar embereket!

* A politikai nyilatkozatot az Országgyűlés a 2022. március 10-i ülésnapján fogadta el.
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 9. A Kárpátalján élő őshonos magyar közösség tagjai lojális és hűséges polgárai Ukrajnának, hozzájárulva annak 
jólétéhez és sokszínűségéhez, ezért az  ország összes többi polgárához hasonlóan természetes és jogos elvárást 
támasztanak államuk felé jogaik maradéktalan tiszteletben tartása iránt. Magyarország e  nemzeti közösségére 
hídként tekint, amely összeköthet bennünket egy független, fejlődő, a  szülőföldjén minden polgára számára 
biztonságot és boldogulást nyújtó demokratikus Ukrajnával. Ezzel összhangban a  magyar állam Ukrajna 
függetlenné válásának elismerésétől kezdve számtalan alkalommal és módon kifejezte a  jó szomszédi és baráti 
kapcsolatok építésére vonatkozó szándékát. Így a  múltban is támogattuk Ukrajna európai uniós kapcsolatainak 
erősítését, s a jelenben is – más közép-európai országokkal együtt – szorgalmazzuk a csatlakozási folyamat hivatalos 
megkezdését.

 10. Magyarország természetes kötelezettségének tekinti, hogy segítséget nyújtson minden magyar és nem magyar 
ukrán és más állampolgárságú embernek, aki a  háború elől menekülve hazánk – mint első biztonságos ország – 
területére lép. Az Országgyűlés elismeri és bátorítja azon magyar állampolgárokat, közösségeket és intézményeket, 
akik, illetve amelyek példaértékű összefogással igyekeznek segíteni a  bajbajutottakon. Támogatjuk a  Híd 
Kárpátaljáért kezdeményezést az  Ukrajnában a  háború fenyegetettségében élők, illetve a  hazánkban oltalmat 
keresők azonnali megsegítésére.

A veszélyek korában élünk. Hazánknak a járvány és az általa okozott nehézségek után most háborús kockázatokkal is szembe kell 
néznie. Ebben a rendkívüli helyzetben csak összefogással őrizhetjük meg hazánk békéjét és családjaink biztonságát.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Földi László s. k., Hiszékeny Dezső s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 6/2022. (III. 10.) OGY határozata
köztársasági elnök megválasztásáról*

 1.  Az Országgyűlés az Alaptörvény 10. cikk (1) bekezdése alapján

Novák Katalint

köztársasági elnökké megválasztja.

Az Alaptörvény 11. cikk (6) bekezdése alapján a megválasztott köztársasági elnök 2022. év május hó 10. napján lép 
hivatalba.

 2.  Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Dr. Steinmetz Ádám s. k., Dr. Szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2022. március 10-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyűlés 7/2022. (III. 10.) OGY határozata
Tóth Csaba országgyűlési képviselő mentelmi ügyében*

Az Országgyűlés Tóth Csaba országgyűlési képviselő mentelmi jogát a  legfőbb ügyész KSB.2848/2021. számú 
átiratával érintett ügyben felfüggeszti.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Földi László s. k., Hiszékeny Dezső s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2022. március 10-i ülésnapján fogadta el.

A Kormány 1136/2022. (III. 10.) Korm. határozata
a Kambodzsai Királyság részére történő COVID–19 vakcina adományozásáról

A Kormány, a koronavírus-világjárvány következtében előállt járványügyi helyzetet szem előtt tartva,
 1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a  továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakra 

figyelemmel, a Vtv. 36. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva dönt az állam tulajdonában álló, 523 100 adag 
AstraZeneca COVID–19 Vaxzevria vakcina (a  továbbiakban együtt: vagyonelemek) ingyenes tulajdonba adásáról 
a Kambodzsai Királyság részére;

 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – a  Nemzeti Népegészségügyi Központ bevonásával – 
gondoskodjon a vagyonelemeknek az 1. pontban meghatározott célból történő rendelkezésre bocsátásáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: az e kormányhatározat közzétételét követő 30 napon belül

 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy vegye fel a  kapcsolatot a  Kambodzsai Királyság kijelölt 
képviselőjével, ezt követően – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a  2.  pont szerint 
rendelkezésre bocsátott vagyonelemek 1. pont szerinti átadásának végrehajtásáról.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: az e kormányhatározat közzétételét követő 30 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1137/2022. (III. 10.) Korm. határozata
a komplex közútfejlesztési feladatok II. ütemének megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

 1. A Kormány
a) egyetért a komplex közútfejlesztési feladatok II. ütemének megvalósításával;
b) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 

zártkörűen működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: NIF Zrt.) útján gondoskodjon a  komplex 
közútfejlesztési feladatok II. ütemében szereplő projektek kivitelezésének megvalósításáról;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos

c) az a)  alpont szerinti cél megvalósítása érdekében felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és 
technológiáért felelős miniszter bevonásával – gondoskodjon összesen 87 849 003 127 forint rendelkezésre 
állásáról az alábbi ütemezéssel:
ca) a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet 

XLVII.  Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság 
újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 
1.  Közlekedési fejlesztések jogcímcsoport, 6. Térségi közúti beruházások jogcím javára 
8 304 150 000 forint többletforrás,

cb) a  2023. évi központi költségvetés térségi közúti beruházásokat finanszírozó előirányzatán 
43 998 843 342 forint forrás,

cc) a  2024. évi központi költségvetés térségi közúti beruházásokat finanszírozó előirányzatán 
29 735 641 886 forint forrás,

cd) a  2025. évi központi költségvetés térségi közúti beruházásokat finanszírozó előirányzatán 
5 810 367 899 forint forrás;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a ca) pont tekintetében a felmerülés ütemében
 a cb) és cd) pont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során

d) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a  NIF Zrt.-vel támogatási 
jogviszony létrehozásáról.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

 2. A térségi közúti beruházásokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról szóló 1668/2021. (IX. 28.) Korm. határozat 
(a továbbiakban: Korm. határozat) 1. pontja a következő f ) alponttal egészül ki:
[A Kormány – tekintettel]
„f ) a  komplex közútfejlesztési feladatok II. ütemének megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 
1137/2022. (III. 10.) Korm. határozatra –”
[(a továbbiakban együtt: kormányhatározatok) a következőkről dönt.]

 3. A Korm. határozat a következő 4. ponttal egészül ki:
„4. A Kormány az Áht. 36. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a központi költségvetés XLVII. Gazdaság-
újraindítási Alap fejezet, Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és 
technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, Közlekedési fejlesztések jogcímcsoport, Térségi közúti 
beruházások jogcím terhére a  tárgyévben vállalható kötelezettségek mértékét az  1.  mellékletben foglalt táblázat 
C:6 és C:7 mezőjében meghatározott részösszeg összegében állapítja meg.”

 4. A Korm. határozat 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 5. A Kormány visszavonja a Korm. határozat 2. pont a) alpontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1137/2022. (III. 10.) Korm. határozathoz

A Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 7. sorral egészül ki:

(A B C D E F G H I

1.
Kapcsolódó kormányhatározat 

száma

2021. évi 

költségvetési év

2022. évi 

költségvetési év

2023. évi  

költségvetési év

2024. évi 

költségvetési év

2025. évi 

költségvetési év

2026. évi 

költségvetési év

2027. évi 

költségvetési év
Összesen)

7.
1137/2022. (III. 10.)  
Korm. határozat 3. pontja

0 8 300 000 000 43 976 854 915 29 720 781 495 5 807 464 167 0 0 87 805 100 577
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A Kormány 1138/2022. (III. 10.) Korm. határozata
a 2022. évi Felnőtt Birkózó Európa-bajnokság és Grappling Európa-bajnokságon részt vevő járművek 
számára az autóbusz forgalmi sáv használatáról

 1. A Kormány felhívja a  kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztost, 
hogy a Magyar Birkózó Szövetség bevonásával jelölje ki a 2022. évi Felnőtt Birkózó Európa-bajnokság és Grappling 
Európa-bajnokság eseményeinek idejére – a  közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes 
rendelet 36. § (8) bekezdés b) pont bf ) alpontja alapján – az autóbusz forgalmi sáv használatára jogosult járműveket, 
és adja ki részükre az 1. melléklet szerinti igazolást és megjelölésre szolgáló jelzést.

Felelős: kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztos
Határidő: 2022. március 24. és 2022. április 4. között folyamatosan

 2. Az 1.  pont szerinti jelzést, annak a  járművön történő rögzítési módját, valamint a  jelzés használatára jogosító 
igazolás tartalmát és a használat ellenőrzését az 1. melléklet tartalmazza.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1138/2022. (III. 10.) Korm. határozathoz

A 2022. évi Felnőtt Birkózó Európa-bajnokság és Grappling Európa-bajnokság járműveinek 
megjelölésére szolgáló jelzés, annak a járművön történő rögzítési módja, a jelzés viselésére jogosító 
igazolás tartalma és használatának ellenőrzése

 1. A kijelölt járművek megjelölésére szolgáló jelzést az 1. ábra tartalmazza.
1.1. Kivitel: öntapadó matrica
1.2. Elhelyezés: a jármű elején és a hátulján
1.3. Ha a jármű első vagy hátsó szélvédőjén helyezik el:
 Méretek:  szélesség: 10 cm 

magasság: 10 cm
1.4. Ha a jármű egyéb részén helyezik el:
 Méretek:  szélesség: 30 cm 

magasság: 20 cm

 
                                            1. ábra
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 2. Az 1.  pontban meghatározott jelzést a  jármű első és hátsó részén úgy kell elhelyezni, hogy megfeleljen a  közúti 
járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) 
KöHÉM rendelet 97. §-ában foglalt rendelkezéseknek.

 3. Az 1. pontban meghatározott jelzés járműre történő felhelyezésre jogosító igazolás tartalma:
„Az autóbusz forgalmi sáv használatára jogosító igazolás”
3.1. Járműadatok:
 rendszám:
 gyártmány:
 típus:
3.2. A forgalmi engedély száma:
3.3. Az igazolás kiállításának kelte:
3.4. A kiállító aláírása:
3.5. A kiállító bélyegzőjének helye:
3.6. Az igazolás érvényessége (év, hónap, nap):
3.7. Az 1. pontban meghatározott jelzés színes lenyomata:

 4. Az igazolás használatának ellenőrzése:
Az igazolás és az  1.  pontban meghatározott jelzés használatát a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
44. § (2) bekezdése szerint a rendőrség ellenőrzi.

A Kormány 1139/2022. (III. 10.) Korm. határozata
a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium tornaterem-építési beruházásáról, címrendi 
kiegészítésről, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból 
történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről

 1. A Kormány
a) egyetért a  Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium tornaterem-építési beruházásának 

(a  továbbiakban: Beruházás) koncepciójával és a  Beruházás annak megfelelő előkészítésével az  ingatlan-
nyilvántartás szerinti Békéscsaba belterület 3095/1 helyrajzi számú ingatlanon;

b) a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
c) a Beruházás előkészítésére és megvalósítására Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát 

(a továbbiakban: Önkormányzat) jelöli ki;
d) a Beruházásnak a  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 2.  § 

(2) bekezdés m), n), o) és p) pontja szerinti előkészítő fázisaira 90 268 452 forint forrást biztosít, azzal, hogy 
az előkészítési fázisokat legkésőbb 2022. december 31-ig kell megvalósítani;

e) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva, a  Beruházás d)  alpont szerinti előkészítési fázisainak finanszírozása érdekében 
a  Magyarország 2022.  évi központi költségvetéséről szóló 2021.  évi XC.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
1.  melléklet XLVII. Gazdasági-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi 
tartalékok alcím, 2. Beruházási Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére
ea) 90  223  341  forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XX.  Emberi Erőforrások 

Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása 
alcím, 29. Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása 
jogcímcsoport javára,

eb) 45  111  forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 48. Kincstári díj alcím javára

 elszámolási és a  fel nem használt, valamint a  nem rendeltetésszerűen felhasznált rész tekintetében 
visszafizetési kötelezettséggel, a 2. melléklet szerint;
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 Az átcsoportosítás tekintetében:
Felelős: pénzügyminiszter 

emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 Az elszámolás és a  fel nem használt, valamint a  nem rendeltetésszerűen felhasznált rész visszafizetése 
tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2023. április 30.

f ) felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy az  a)  alpont szerinti célra, az  e)  alpont ea)  pontjában 
megjelölt forrás terhére, 90 223 341 forint összegben adjon ki az Önkormányzat részére az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a szerinti támogatói okiratot 
elszámolási kötelezettség, a  fel nem használt, valamint a  nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatási 
összeg tekintetében visszafizetési kötelezettség rögzítésével;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követő 30 napon belül

g) felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes 
közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  Beruházás 
megvalósításáról, a költségek, a forrásigény és a kifizetések ütemezésének bemutatásával;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: az eredményes feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően azonnal

h) egyetért azzal, hogy a  Beruházás során létrejövő vagyonelemek a  Békéscsabai Tankerületi Központ 
vagyonkezelésébe és üzemeltetésébe kerüljenek;

i) egyetért az 1. melléklet szerinti kulturális és sportcélú beruházások megvalósítása, valamint az 1. melléklet 
szerinti kulturális intézmények hatékony működtetése és üzemeltetése támogatásával;

j) felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy az  1.  melléklet 4–11.  pontja szerinti támogatási cél 
megvalósítása érdekében, az  ott meghatározott összegben és kedvezményezettek számára adjon ki 
támogatói okiratot elszámolási kötelezettség, a  fel nem használt, valamint a  nem rendeltetésszerűen 
felhasznált támogatási összeg tekintetében visszafizetési kötelezettség rögzítésével;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a források rendelkezésre állását követő 30 napon belül

k) felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy az  1.  melléklet 12.  pontja szerinti támogatási cél 
megvalósítása érdekében, az ott meghatározott összegben és kedvezményezett számára adjon ki támogatói 
okiratot elszámolási kötelezettség, a  fel nem használt, valamint a  nem rendeltetésszerűen felhasznált 
támogatási összeg tekintetében visszafizetési kötelezettség rögzítésével;
Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követő 30 napon belül

l) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
la) 160 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, a 3. melléklet szerint;
lb) 36 000 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, a 4. melléklet szerint;
Felelős:  pénzügyminiszter 

az érintett fejezetek vezetői
Határidő:  azonnal

m) az Áht. 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a  Kvtv. 1.  melléklet 
XI.  Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 7. A  Miniszterelnökség tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcímnek az  1. Miniszterelnökség tulajdonosi 
joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok tőkeemelése jogcímcsoporttal történő kiegészítését;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

n) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében, valamint az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 37 953 474 959 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 
43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, az 5. melléklet szerint.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
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 2. A Zsámbéki-medence autóbuszos közlekedésének fejlesztését szolgáló kormányzati intézkedésekről szóló 
1738/2020. (XI. 4.) Korm. határozat 2.  pontjában a „2022. augusztus 31.” szövegrész helyébe a „2023. június 30.” 
szöveg lép.

 3. Az országos közúthálózat felújítása előirányzaton szükséges kötelezettségvállalásokról szóló 1940/2021. (XII. 21.) 
Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) a következő 3. ponttal egészül ki:
[A Kormány – tekintettel
komplex közútfelújítási és -fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 
1820/2021. (XI. 25.) Korm. határozatra;
a komplex közútfelújítási és -fejlesztési feladatok 2022–2025. évi előkészítése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 
1939/2021. (XII. 21.) Korm. határozatra;
a 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges többletforrás 
biztosításáról, valamint a kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról szóló 1110/2021. (III. 10.) Korm. határozatra;
az Esztergom, 1111. jelű összekötő út 35+032 – 35+394 km szelvények közötti szakaszának kiemelt társadalmi igényként 
jelentkező átépítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1582/2021. (VIII. 11.) Korm. határozatra;
a  37. számú Felsőzsolca–Sátoraljaújhely másodrendű főút – 3838. Bodrogkeresztúr–Tokaj összekötő út csatlakozásánál 
körforgalmú csomópont építése és a  3621. jelű Tokaj–Taktaharkány összekötő út felújítása érdekében szükséges 
intézkedésekről szóló 1711/2021. (X. 8.) Korm. határozatra
(a továbbiakban együtt: kormányhatározatok) –]
„3. az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 36.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
engedélyezi, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszter a  komplex közútfelújítási feladatok 
megvalósítása és a komplex közútfelújítási feladatok 2022–2025. évi előkészítése érdekében a 2022. évben a szabad 
előirányzatot meghaladó mértékben kötelezettséget vállaljon legfeljebb az  1.  melléklet C oszlop 1.  és  2.  sorában 
szereplő összegek értékéig a  Magyarország 2022.  évi központi költségvetéséről szóló 2021.  évi XC.  törvény 
1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását 
szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Közlekedési fejlesztések jogcímcsoport, 
7. Országos közúthálózat felújítása jogcím terhére.”

 4. A Kormány visszavonja a Határozat 1. pont a) alpontját.
 5. A Kormány egyetért azzal, hogy a  címrendi kiegészítésről, a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 

tartalékból, a  Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a  Központi Maradványelszámolási Alap 
előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő és fejezeten belüli és fejezetek 
közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1121/2022. 
(III.  7.) Korm. határozat 2.  melléklete szerint – az  egyszeri jellegű előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének 
és kiemelt előirányzatainak változatlanul hagyása mellett – a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 11. Kulturális feladatok és szervezetek támogatása alcím, 5. Közgyűjteményi, 
közművelődési szakmai feladatok jogcímcsoport javára átcsoportosított 276 000 000 forint a XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények címen kerüljön felhasználásra.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1139/2022. (III. 10.) Korm. határozathoz

Sorszám Kedvezményezett Támogatási cél Támogatás összege (forint)

1.
Szabadtéri Néprajzi 

Múzeum

az Erdély tájegység II. szakasz a) ütem 
átadásához és üzemeltetéséhez szükséges 

többletforrás biztosítása
696 335 985

2. Néprajzi Múzeum

a Néprajzi Múzeum új épülete, valamint 
a Néprajzi Múzeumi Gyűjteményi Központ 

működtetéséhez és fenntartásához, valamint 
szakmai feladatellátásához szükséges 

többletforrás biztosítása

125 000 000

3. Magyar Állami Operaház
a Magyar Állami Operaház főépületének 

újranyitása kapcsán felmerülő üzemeltetési 
kiadások

150 000 000

4.

Müpa Budapest – 
Művészetek Palotája 
Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság

működési többlettámogatás 200 000 000

5.
Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

a zalaegerszegi Mindszentyneum 
működésének támogatása

100 000 000

6. V4 Építészeti Alapítvány
a Klebelsberg Emlékház működtetése és 
nemzetközi kulturális központtá történő 

kiépítése
75 000 000

7.
Karcag Város 

Önkormányzata
a karcagi Déryné Kulturális Turisztikai Sport 
Központ és Könyvtár felújítása (előkészítés)

85 344 000

8.
Budapest Music Center 

Kft.
működési támogatás 200 000 000

9.
Sárospatak Város 
Önkormányzata

a sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és 
Kollégium felújítása és bővítése II. és III. 

ütemének megvalósítása
1 020 000 000

10.
Mélykút Város 
Önkormányzat

a Mélykúti Kulturális és Sportközpont 
beruházás megvalósítása

2 226 319 378

11.
Békéscsaba Megyei Jogú 

Város Önkormányzata

a békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és 
Kollégium részére új „C” típusú tornacsarnok 

létesítése
90 000 000

12.
Bocskai István 

Református Oktatási 
Központ

a Bocskai István Református Oktatási Központ 
fejlesztése

177 800 000
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2. melléklet az 1139/2022. (III. 10.) Korm. határozathoz

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K 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
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

1 Központi kezelésű előirányzatok
1 Központi tartalékok

375739 2 Beruházási Előkészítési Alap
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -90 268 452

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

23 Sporttevékenység támogatása

387017 29
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 90 223 341

343451 48 Kincstári díj
K3 45 111

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L 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- 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 cím (+/-) következő

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

hatása
XX Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása

387017 29 90 223 341
343451 48 Kincstári díj 45 111

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 90 268 452 90 268 452

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

Dologi kiadások

Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő
feladatok

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

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

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

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

Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő
feladatok

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító
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3. melléklet az 1139/2022. (III. 10.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
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 K I A D Á S O K (+/-) következő

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
296668 2 Fejezeti általános tartalék

K5 Egyéb működési célú kiadások -160 000 000
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 160 000 000

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L 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- 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 cím (+/-) következő

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
296668 2 Fejezeti általános tartalék -160 000 000

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások 160 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos   
egyéb: azonnal 160 000 000 160 000 000  

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

Magyar Államkincstár 1 példány

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

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

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

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító
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4. melléklet az 1139/2022. (III. 10.) Korm. határozathoz

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K 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
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások 36 000 000 000

396917 44 Megtakarítási Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások -36 000 000 000

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L 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- 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 cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név 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
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 36 000 000 000 36 000 000 000

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

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

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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5. melléklet az 1139/2022. (III. 10.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
LXV. Bethlen Gábor 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

385562 16 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása
K3 Dologi kiadások 74 963
K5 Egyéb működési célú kiadások 149 925 037

32 Központi kezelésű előirányzatok
7 A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

361951 1 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok tőkeemelése
K6 Beruházások 15 000 000 000

XIV. Belügyminisztérium
7 Rendőrség

K6 Beruházások 4 499 786 787
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

298224 3 Nemzeti Sportközpontok
K3 Dologi kiadások 317 500
K6 Beruházások 635 000 000

218672 11 Közgyűjtemények
K1 Személyi juttatások 97 336 176
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 085 401
K3 Dologi kiadások 178 371 114
K6 Beruházások 2 286 185 544

218605 12 Művészeti intézmények
K1 Személyi juttatások 72 831 859
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 468 141
K3 Dologi kiadások 67 700 000

334484 18 Klebelsberg Központ
K6 Beruházások 659 371 605

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

386462 5 Közgyűjteményi, közművelődési szakmai feladatok
K5 Egyéb működési célú kiadások 100 000 000

358973 8 Makovecz Imre Alap
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 020 000 000

13 Művészeti tevékenységek
386473 1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 440 000 000
386384 9 Közkönyvtári jogdíjak és művészeti nyugdíjsegélyek támogatása

K3 Dologi kiadások 750 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 162 844 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 497 500 000

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 
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23 Sporttevékenység támogatása
387017 29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 330 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 226 319 378

386439 30 Kiemelt sportegyesületek támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 551 725 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 407 460 000

264178 28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 200 000 000

343451 48 Kincstári díj
K3 Dologi kiadások 1 144 593

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
42 Alapok támogatása

263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 3 246 138 961

374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások -37 953 474 959

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások

K3 Dologi kiadások 1 338 900
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 096 800 000

LXV. Bethlen Gábor Alap
263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások

K5 Egyéb működési célú kiadások 3 244 516 702
379839 5 Működtetési célú kifizetések

K3 Dologi kiadások 1 622 259

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
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 246 138 961

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

385562 16 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása 150 000 000
XIV. Belügyminisztérium

7 Rendőrség 4 499 786 787

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

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

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

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L
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XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
298224 3 Nemzeti Sportközpontok 635 317 500
218672 11 Közgyűjtemények 2 576 978 235
218605 12 Művészeti intézmények 150 000 000
334484 18 Klebelsberg Központ 659 371 605

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

386462 5 Közgyűjteményi, közművelődési szakmai feladatok 100 000 000
358973 8 Makovecz Imre Alap 1 020 000 000

13 Művészeti tevékenységek
386473 1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása 440 000 000
386384 9 Közkönyvtári jogdíjak és művészeti nyugdíjsegélyek támogatása 1 661 094 000

23 Sporttevékenység támogatása
387017 29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása 2 556 319 378
386439 30 Kiemelt sportegyesületek támogatása 1 959 185 000
264178 28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 200 000 000
343451 48 Kincstári díj 1 144 593

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások 3 098 138 900

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 37 953 474 959 37 953 474 959

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

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 1140/2022. (III. 10.) Korm. határozata
a Csongrád-Csanád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, valamint az ajkai Magyar Imre Kórház felújításához 
szükséges forrás biztosításáról

A Kormány felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  Csongrád-Csanád Megyei Dr. Bugyi István Kórház szentesi 
épületegyüttese belgyógyászati tömbjének és kapcsolódó helyiségeinek teljes körű felújítása, valamint az  ajkai 
Magyar Imre Kórház részét képező Megyei Infektológiai Osztály kórházi épületének átépítése, bővítése és felújítása 
érdekében gondoskodjon
a) a 2022. évben 3 484 118 000 forint többletforrás biztosításáról a  Magyarország 2022. évi központi 

költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Közbeszerzési és 
Ellátási Főigazgatóság cím javára,

b) a 2023. évben 507 111 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a  központi költségvetés Közbeszerzési és 
Ellátási Főigazgatóság működését és feladatellátását finanszírozó fejezetében.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: az a) pont tekintetében a felmerülés ütemében 

a b) pont tekintetében a 2023. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1141/2022. (III. 10.) Korm. határozata
a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kezelt letéti számla 
javára többletforrás biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kezelt 

–  a  társadalompolitika összehangolásáért felelős miniszter által megnyitott – letéti számla javára előrehozott 
forrásbiztosításra kerüljön sor;

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  állami adóhatóság útján gondoskodjon arról, hogy a  mozgóképről 
szóló 2004.  évi II.  törvény (a továbbiakban: Tv.) 31/D.  § (8)  bekezdése szerinti letéti számlára – a  Tv. 31/D.  § 
(13) bekezdése szerint a 2022. év III. negyedévre vonatkozóan 2022. október 15-éig megfizetendő összeg terhére – 
5 000 000 000 forint kerüljön előrehozásra.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1142/2022. (III. 10.) Korm. határozata
a Zalaegerszeg külterületén található északi ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő 
közműfejlesztés és közműcsatlakozások megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás 
központi költségvetésből történő támogatásáról szóló 1314/2021. (V. 27.) Korm. határozat módosításáról

 1. A  Zalaegerszeg külterületén található északi ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztés és 
közműcsatlakozások megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a  beruházás központi költségvetésből 
történő támogatásáról szóló 1314/2021. (V. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 3. pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  1.  pontban foglaltak megvalósítása érdekében az  innovációért és 
technológiáért felelős miniszter és a  belügyminiszter bevonásával gondoskodjon a  megvalósításhoz szükséges 
2022. évi források biztosításáról, a következők szerint:
a) 10 005 000 forint a  biztonságos termálhő-szolgáltatás megvalósítása érdekében a  fejlesztés tervezésére és 
előkészítésére, termálhő-szolgáltatás megvalósíthatósági tanulmányra, a  Magyarország 2022. évi központi 
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti 
kezelésű előirányzatok alcím, 2. Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport, 3. Térségi fejlesztési feladatok jogcím 
javára,
b) 1 717 544 013 forint a  biztonságos ivóvíz- és iparivíz-ellátáshoz szükséges beruházások, szennyvíz és ipari 
szennyvíz kivezetése érdekében szükséges szennyvízcsatorna és -vezeték kiépítése érdekében a  fejlesztés 
tervezésére, előkészítésére és kivitelezésére, a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű 
előirányzatok alcím, 2. Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport, 3. Térségi fejlesztési feladatok jogcím javára,
c) a csapadékvíz biztonságos kezelésével összefüggő infrastruktúra-fejlesztések megvalósítása érdekében
ca) összesen 6 017 295 144 forint a  Ságodi-patak és a  záportározó-fejlesztés tervezésére, valamint kivitelezésére, 
a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet javára, azzal, hogy a  támogatásból a  fejlesztés 
előkészítésére, tervezésére, ingatlanrendezésre 1 000 000 000 forint szolgál,
cb) 750 375 000 forint a  Nagypáli-patak kivitelezés költségeinek biztosítására, a  Kvtv. 1.  melléklet 
XIV.  Belügyminisztérium fejezet, 17. Vízügyi igazgatóságok cím javára, azzal, hogy a  támogatásból a  fejlesztés 
előkészítésére, tervezésére, ingatlanrendezésre 250 000 000 forint szolgál,
d) 490 465 110 forint visszatérítendő támogatás az a)–c) alpont szerinti közműfejlesztések megvalósítása érdekében 
történő ingatlanszerzés céljára, a  Kvtv. 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok 
alcím, 2. Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport, 3. Térségi fejlesztési feladatok jogcím javára,
e) 350 175 000 forint a  2.  pont a)  alpontja szerinti feladatok ellátására, a  Kvtv. 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-
újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs 
és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport, 3. Térségi 
fejlesztési feladatok jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 
belügyminiszter

Határidő: az a) és d) alpont tekintetében 2022. március 31-ig
 a b)  alpont tekintetében 50 000 000 forint azonnal, a  fennmaradó összeg a  felmerülés 

ütemében
 a c)  alpont ca)  pontja tekintetében az  előkészítésre, tervezésre, ingatlanrendezésre szolgáló  

1 000 000 000 forint 2022. március 31-ig, a fennmaradó összeg a felmerülés ütemében
 a c)  alpont cb)  pontja tekintetében az  előkészítésre, tervezésre, ingatlanrendezésre szolgáló  

250 000 000 forint 2022. március 31-ig, a fennmaradó összeg a felmerülés ütemében
 az e) alpont tekintetében 2022. június 30-ig
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 2. A Korm. határozat a következő 4. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„4. egyetért azzal, hogy a 3. pont d) alpontjában foglalt támogatás esetén az innovációért és technológiáért felelős 
miniszter a  támogatói okiratban rögzítse, hogy amennyiben Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 
a  támogatás felhasználásával megszerzett ingatlant értékesíti, és az  értékesítéssel bevételre tesz szert, az  azzal 
azonos összegű támogatást köteles visszafizetni a központi költségvetés javára;”

 3. A Korm. határozat a következő 5. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„5. egyetért azzal, hogy a biztonságos villamosenergia-ellátás 1 043 064 272 forint, a gázellátás 150 570 248 forint és 
a távközlési infrastruktúra 30 495 240 forint összeg erejéig európai uniós források igénybevételével valósuljon meg;”

 4. A Korm. határozat a következő 6. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„6. egyetért azzal, hogy
a) az innovációért és technológiáért felelős miniszter a 3. pont a), b) és d) alpontjában biztosított forrás terhére,
b) a belügyminiszter a 3. pont ca) alpontja szerinti forrás terhére
hozzon létre támogatási jogviszonyt elszámolási, a  felhasznált és fel nem használt, valamint a  nem 
rendeltetésszerűen felhasznált támogatás visszafizetésére irányuló kötelezettség rögzítésével Zalaegerszeg Megyei 
Jogú Város Önkormányzata mint kedvezményezett részére, valamint
c) az  innovációért és technológiáért felelős miniszter a  3.  pont e)  alpontjában biztosított forrás terhére adjon ki 
támogatói okiratot az  ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint 
kedvezményezett részére.”

 5. A Korm. határozat 2. pont a) alpontjában a „2021. június 30-ig,” szövegrész helyébe a „2022. november 30-ig,” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1143/2022. (III. 10.) Korm. határozata
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program projektjeinek megvalósításához szükséges  
REACT-EU források felhasználásával összefüggő intézkedésekről és a Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 
módosításáról

 1. A Kormány felhívja
a) a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszter 

bevonásával alakítsa ki a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a  továbbiakban: KEHOP) 
projektjei forrásainak REACT-EU forrásra történő átforgatásához szükséges eljárásrendi környezetet, és tegyen 
javaslatot a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítására, továbbá a  módosítással 
összhangban tegye meg a monitoring- és információs rendszer megfelelő fejlesztéséhez szükséges lépéseket;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 

innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

b) a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az Igazoló Hatóság bevonásával vizsgálja meg, hogy az 1. pont 
szerinti művelettel érintett KEHOP-prioritások keretében már költségnyilatkozatba került tételek esetén is 
biztosítható-e a REACT-EU forrásra történő átforgatás.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal
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 2. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. 
(II. 29.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat]
a) 1. pont i) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 (A Kormány)
 „i) egyetért azzal, hogy a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 1–6. prioritásainak terhére 

kötelezettségvállalás a  prioritásoknak a  Kormány által meghatározott indikatív támogatási keretösszegéig 
vagy ha a  Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 44/C. § (4) bekezdése szerint 
a prioritásra maximális kötelezettségvállalási szintet határozott meg, úgy annak mértékéig tehető,”

b) 1. pontja a következő k) alponttal egészül ki:
 (A Kormány)
 „k) jóváhagyja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 6. prioritása 91 milliárd forint összegű 

meghirdethető keretét.”
 3. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a) 1. melléklete az 1. melléklet,
b) 2. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1143/2022. (III. 10.) Korm. határozathoz

Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 1. melléklete a következő 6. ponttal egészül ki:

„6. A COVID–19-világjárványt követő zöld és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítéséről szóló 6. prioritás (REACT-EU)

A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás 

meghirdetésének 

módja

Felhívás 

meghirdetésének 

tervezett ideje

2. KEHOP-6.1.1
Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság zöldfelület-fejlesztési, 
helyreállítási és levegőminőség-javító fejlesztései

8,60 Kiemelt 2022. március

3. KEHOP-6.2.1
Zöld gazdasági helyreállás ösztönzése középületek épületenergetikai fejlesztései 
révén

29,10 Kiemelt 2022. március

4. KEHOP-6.3.1
Zöld gazdasági helyreállás ösztönzése 4 MW beépített teljesítményt meghaladó 
zöldáram-termelő rendszerek telepítésével

20,00 Standard 2022. március

5. KEHOP-6.3.2
Zöld gazdasági helyreállás ösztönzése 0,5 MW beépített teljesítményt nem 
meghaladó zöldáram-termelő rendszerek telepítésével

2,10 Standard 2022. március

6. KEHOP-6.4.1 Klímaváltozás hatásait mérséklő árvízvédelmi és vízgazdálkodási fejlesztések 31,20 Kiemelt 2022. március
”
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2. melléklet az 1143/2022. (III. 10.) Korm. határozathoz

Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 667. sorral egészül ki:

[A B C D E F G

1.
Felhívás 

azonosító jele
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív 

támogatási kerete

(Mrd Ft)

Magyarország központi 

költségvetéséből 

megtéríthető indikatív 

önerő 

(Mrd Ft)

Projekt 

benyújtásának 

várható ideje

Szakmai elvárások]

667. KEHOP-6.1.1

Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság erdeinek klímavédelmi 

és ökológiai célú fejlesztése 

erdőgazdálkodási és faállomány-védelmi 

eszközökkel

BFK Budapest Fejlesztési Központ 

Nonprofit Zrt.

(konzorciumvezető)

Pilisi Parkerdő Zrt.

8,60 – 2022

A projekt célja a társadalmi kohéziót erősítő és 

egészségmegőrzést szolgáló zöldinfrastruktúra 

fejlesztése, úgymint a városi faállomány védelme, 

idős faegyedek megóvása életmentő beavatkozások 

által, új fák ültetése, erdőterületek összekötése, 

meglévő erdőterületek és zöldfelületek ökológiai 

állapotának javítása, a jó állapot fenntartása, az erdők 

és zöldfelületek felkészítése a klímaváltozás és 

a növekvő látogatottság hatásaira, az elsődleges 

célcsoportnak számító Pest megyei lakosság 

által látogatott erdők területének és funkcióinak 

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