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III. Kormányrendeletek

A Kormány 51/2022. (II. 23.) Korm. rendelete
az idősügyi digitalizációs program megvalósításához szükséges adatkezeléssel kapcsolatos, veszélyhelyzet 
ideje alatt érvényes egyes 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 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 polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 
IV. Fejezetében foglaltakon túlmenően az  Nytv. szerinti nyilvántartást kezelő szerv (a továbbiakban: nyilvántartást 
kezelő szerv) a  Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében megvalósuló, az  önellátásra 
korlátozottan képes emberek biztonságát és életvédelmét szolgáló digitalizációs program (a továbbiakban: 
Program) megvalósítása céljából a Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 6. § 
e)  pontjában foglalt feladat elősegítése és a  Program igénybevételére jogosult célcsoport tagjainak bevonása, 
a  kapcsolattartás elősegítése és a  Programban biztosított szolgáltatás nyújtásának megkezdése és folytatása 
érdekében átadja a Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: 
SZIN Nonprofit Kft.) részére
a) az  e  rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül azon Magyarországon élő magyar állampolgárságú 

személyek természetes személyazonosító, valamint érvényes lakcímadatait, akik az  adatszolgáltatás 
időpontjáig betöltötték vagy 2022. december 31-ig betöltik a  65. életévüket (a továbbiakban: Programban 
részt vevő személy),

b) azon személyek elhalálozásának tényére és idejére vonatkozó adatokat, akiknek az adatai az a) pont szerint 
átadásra kerültek.

 (2) A nyilvántartást kezelő szerv az  (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást kapcsolati kód alkalmazásával, díjmentesen 
teljesíti.

 (3) A  nyilvántartást kezelő szerv 2022. július 1-jétől kapcsolati kód alkalmazásával, rendszeres adatszolgáltatás 
keretében értesíti a SZIN Nonprofit Kft.-t a Programban részt vevő személy természetes személyazonosító, valamint 
érvényes lakcímadatairól, elhalálozásának tényéről és idejéről, valamint külföldön történő letelepedéséről.

2. § (1) A SZIN Nonprofit Kft. a Program megvalósításához kapcsolódó feladatai ellátása során, a Program megvalósításának 
ideje alatt kezeli
a) a  Programban részt vevő személy természetes személyazonosító és lakcímadatait, elhalálozás esetén 

az  elhalálozás tényére és idejére vonatkozó adatokat, a  külföldön történő letelepedés esetén e  tényre 
vonatkozó adatokat, valamint

b) a  Programban részt vevő személy által megjelölt, a  Programban való részvételt vállaló kontaktszemélynek 
a természetes személyazonosító és lakcímadatait.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti időtartam elteltével, illetve ha a  Program keretében nyújtott szolgáltatást a  Programban 
részt vevő személy vagy az általa megjelölt kontaktszemély nem kívánja igénybe venni, illetve a kapcsolattartáshoz 
a továbbiakban nem járul hozzá az (1) bekezdés szerinti adatokat a SZIN Nonprofit Kft. haladéktalanul törli.

 (3) A SZIN Nonprofit Kft. az elhalálozás tényének bejegyzését követően az elhunyt személy (1) bekezdés szerinti adatait 
a halálesetről történő hivatalos tudomásszerzést követő 60 napig kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

 (4) A  SZIN Nonprofit Kft. a  külföldön történő letelepedésről való hivatalos tudomásszerzést követő 60 napig kezeli 
a külföldön letelepedett személy (1) bekezdés szerinti adatait, ezt követően haladéktalanul törli.

 (5) A  SZIN Nonprofit Kft. a  Programban részt vevő személyekről és az  általuk tett jelzésekről – személyazonosításra 
alkalmatlan módon – statisztikai adatokat szolgáltat a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter részére.
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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

A Kormány 52/2022. (II. 23.) Korm. rendelete
az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának 
korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34.  § (3)  bekezdés e)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról 
szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet] 15.  §-a a  következő 
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 3. melléklet 49., 50. és 51. pontja szerinti mentességet 2021. július 21-től kell alkalmazni.”

2. § (1) A 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet 16. §-a a következő 64–66. ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„64. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV.  mellékletének a  tudományos és műszaki fejlődéshez 
történő hozzáigazítása céljából, a  bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP), a  benzil-butil-ftalát (BBP), a  dibutil-ftalát (DBP) 
és a  diizobutil-ftalát (DIBP) orvostechnikai eszközökből származó és az  ilyen eszközök javítására vagy felújítására 
felhasználandó cserealkatrészekben való használatára vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról 
szóló, 2021. augusztus 11-i (EU) 2021/1978 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,
65. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV.  mellékletének a  tudományos és műszaki fejlődéshez 
történő hozzáigazítása céljából, a  bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) mágneses rezonanciás képalkotó (MRI) 
berendezések érzékelő tekercseinek műanyag alkatrészeiben való felhasználására vonatkozó mentesség 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. augusztus 11-i (EU) 2021/1979 felhatalmazáson alapuló bizottsági 
irányelvnek,
66. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV.  mellékletének a  tudományos és műszaki fejlődéshez 
történő hozzáigazítása céljából, a  bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) emberi testnedvek és/vagy dializátfolyadékok 
elemzésére szolgáló ionszelektív elektródokban való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2021. augusztus 11-i (EU) 2021/1980 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

 (2) A 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet 16. §-a a következő 67. ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„67. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV.  mellékletének a  tudományos és műszaki 
fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából, az  intravaszkuláris ultrahangos képalkotó rendszerek elektromos 
forgóérintkezőiben használt higanyra vonatkozó mentesség érvényességi időszakának tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2021. március 8-i (EU) 2021/884 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,”
(való megfelelést szolgálja.)
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3. §  A 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
 (2) A 2. § (2) bekezdése és az 1. melléklet 2. pontja 2022. július 1-jén lép hatályba.

5. §  Ez a rendelet
a) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV.  mellékletének a  tudományos és a  műszaki 

fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából, az intravaszkuláris ultrahangos képalkotó rendszerek elektromos 
forgóérintkezőiben használt higanyra vonatkozó mentesség érvényességi időszakának tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2021. március 8-i (EU) 2021/884 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,

b) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV.  mellékletének a  tudományos és műszaki 
fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából, a  bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP), a  benzil-butil-ftalát (BBP), 
a  dibutil-ftalát  (DBP) és a  diizobutil-ftalát (DIBP) orvostechnikai eszközökből származó és az  ilyen eszközök 
javítására vagy felújítására felhasználandó cserealkatrészekben való használatára vonatkozó mentesség 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. augusztus 11-i (EU) 2021/1978 felhatalmazáson alapuló 
bizottsági irányelvnek,

c) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez 
történő hozzáigazítása céljából, a  bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) mágneses rezonanciás képalkotó (MRI) 
berendezések érzékelő tekercseinek műanyag alkatrészeiben való felhasználására vonatkozó mentesség 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. augusztus 11-i (EU) 2021/1979 felhatalmazáson alapuló 
bizottsági irányelvnek,

d) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a  tudományos és műszaki fejlődéshez történő 
hozzáigazítása céljából, a  bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) emberi testnedvek és/vagy dializátfolyadékok 
elemzésére szolgáló ionszelektív elektródokban való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében 
történő módosításáról szóló, 2021. augusztus 11-i (EU) 2021/1980 felhatalmazáson alapuló bizottsági 
irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 52/2022. (II. 23.) Korm. rendelethez

 1.  A 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet 3. melléklete a következő 49–51. ponttal egészül ki:
„49. Orvostechnikai eszközökből – köztük in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökből – és tartozékaikból 
származó és az ilyen eszközök és tartozékaik javítására vagy felújítására felhasználandó cserealkatrészekhez használt 
bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP), benzil-butil-ftalát (BBP), dibutil-ftalát (DBP) és diizobutil-ftalát (DIBP), amennyiben 
az újrafelhasználásra vállalatok közötti, ellenőrizhető zárt csererendszereken belül kerül sor, valamint az alkatrészek 
újrafelhasználásáról értesítik a fogyasztót. A mentesség 2028. július 21-én lejár.
50. MRI-berendezések érzékelő tekercseinek műanyag alkatrészeiben lévő bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP). 
A mentesség 2024. január 1-jén lejár.
51. Az  emberi testnedvekben és/vagy dializátfolyadékokban jelen lévő ionos anyagok betegközeli elemzéséhez 
használatos ionszelektív elektródokban található bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP). A mentesség 2028. július 21-én lejár.”

 2.  A 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet 3. melléklet 46. pontjában a „2019.” szövegrész helyébe a „2026.” szöveg lép.
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A Kormány 53/2022. (II. 23.) Korm. rendelete
a fizetésképtelenségi nyilvántartás létrehozásával kapcsolatos feladatokról szóló  
75/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A.  § (4)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  fizetésképtelenségi nyilvántartás létrehozásával kapcsolatos feladatokról szóló 75/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 
1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„a) fizetésképtelenségi nyilvántartás: a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 
(a  továbbiakban: Cstv.), valamint a szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról 
szóló 2021. évi LXIV. törvény hatálya alá eső gazdálkodó szervezetek ellen Magyarországon indított csődeljárással, 
felszámolási eljárással, nyilvános szerkezetátalakítási eljárással, valamint a  felszámolási eljáráshoz kapcsolódó 
polgári peres eljárásokkal összefüggésben a  2015/848 EU rendelet 24.  cikkében és a  Cstv. 6/N.  §-ában felsorolt 
adatokra Magyarországon felállított állami nyilvántartás;”

 (2) A  fizetésképtelenségi nyilvántartás létrehozásával kapcsolatos feladatokról szóló 75/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 
1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„b) elektronikus adatfeldolgozás: az  elektronikus formában rögzített adatra vonatkozó adatkezelési műveletekhez 
kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, így különösen az elektronikus úton vezetett nyilvántartás létrehozásának, 
működtetésének és üzemeltetésének technikai művelete.”

2. §  A fizetésképtelenségi nyilvántartás létrehozásával kapcsolatos feladatokról szóló 75/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 
3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  fizetésképtelenségi nyilvántartásba történő adatszolgáltatással és az  adatváltozások bejelentésével 
összefüggő feladatokat a csődeljárásban, a felszámolási eljárásban, illetve a nyilvános szerkezetátalakítási eljárásban 
eljáró bíróság látja el azokra az  adatokra vonatkozóan, amelyek az  eljárásban hozott és a  Cégközlönyben, illetve 
a  civil szervezetek tekintetében az  országos névjegyzék erre szolgáló felületén a  bíróságok központi internetes 
oldalán közzétételre kerülő bírósági végzésekben szerepelnek. Az adatszolgáltatást a bíróság a fizetésképtelenségi 
nyilvántartó adatfeldolgozója részére a  közzétételre kerülő végzés elektronikus úton történő megküldésével 
teljesíti.”

3. §  A fizetésképtelenségi nyilvántartás létrehozásával kapcsolatos feladatokról szóló 75/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 
7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Ez a rendelet 
a) a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet 24., 
27., valamint 78. és 79. cikkének, valamint 
b) a  fizetésképtelenségi eljárásról szóló (EU) 2015/848 rendeletnek az  A. és B.  melléklete felváltása érdekében 
történő módosításáról szóló, 2021. december 15-i  (EU) 2021/2260 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

4. §  Hatályát veszti a  fizetésképtelenségi nyilvántartás létrehozásával kapcsolatos feladatokról szóló 75/2018. (IV. 20.) 
Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontjában a „2019. június 26-áig felállításra kerülő,” szövegrész.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § (1) bekezdése, a 2. §, a 3. § és a 6. § 2022. július 1-jén lép hatályba.
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6. §  Ez a rendelet
a) a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet 

24. cikkének és
b) a fizetésképtelenségi eljárásról szóló (EU) 2015/848 rendeletnek az  A. és B.  melléklete felváltása érdekében 

történő módosításáról szóló, 2021. december 15-i (EU) 2021/2260 európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 54/2022. (II. 23.) Korm. rendelete
a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123.  § (2)  bekezdés 12., 27. és 39b.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 177/A. § 
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A honvéd kadét ösztöndíj havonkénti összege
a) a HKP I. szintjén a kilencedik évfolyam második félévétől kezdődően és a további félévekben
aa) tizennégyezer forint, ha a tanulmányi átlageredmény 3,50–3,99 között van,
ab) huszonhatezer forint, ha a tanulmányi átlageredmény 4,00–4,49 között van,
ac) negyvenezer forint, ha a tanulmányi átlageredmény 4,49 fölött van,
b) a HKP II. szintjén a kilencedik évfolyam második félévétől kezdődően és a további félévekben
ba) tizenhatezer forint, ha a tanulmányi átlageredmény 3,50–3,99 között van,
bb) harmincezer forint, ha a tanulmányi átlageredmény 4,00–4,49 között van,
bc) negyvenhatezer forint, ha a tanulmányi átlageredmény 4,49 fölött van,
c) a HKP III. szintjén a  kilencedik évfolyam első félévében tízezer forint, a  kilencedik évfolyam második félévétől 
kezdődően és a további félévekben
ca) tízezer forint, ha a tanulmányi átlageredmény 3,50 alatt van,
cb) húszezer forint, ha a tanulmányi átlageredmény 3,50–3,99 között van,
cc) harmincnyolcezer forint, ha a tanulmányi átlageredmény 4,00–4,49 között van,
cd) ötvennyolcezer forint, ha a tanulmányi átlageredmény 4,49 fölött van.”

2. §  Az Szkr. 177/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az árvák ösztöndíjának havonkénti összege hatvanezer forint.”

3. §  Az Szkr. 119. alcíme a következő 361/C. §-sal egészül ki:
„361/C.  § A  tanuló juttatásai tekintetében a  szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) 
Korm.  rendelet módosításáról szóló 54/2022. (II. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR3.) megállapított 
177/A. § (4) bekezdését, valamint 177/B. § (5) bekezdését 2022. február 1-jétől kell alkalmazni.”

4. §  Az Szkr.
a) 301. § b) pontjában a „kísérleti jelleggel” szövegrész helyébe a „kísérleti jelleggel, illetve szakmai képzéshez 

kapcsolódóan” szöveg,
b) 361/B. §-ában a „170–177/C. § szerinti” szövegrész helyébe a „170–177. § szerinti” szöveg
lép.
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5. §  Hatályát veszti az Szkr. 177/A. § (3) bekezdése.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 55/2022. (II. 23.) Korm. rendelete
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek 
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló  
141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 87. §-sal egészül ki:
„87.  § E  rendeletnek az  egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek 
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 55/2022. (II. 23.) Korm. rendelettel  
(a továbbiakban: Módr79.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 88. és 89. sorát a Módr79. hatálybalépésekor 
folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 55/2022. (II. 23.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 88. és 89. sorral egészül ki:

(A B C

1 A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne
Koordinációra kijelölt 

kormánymegbízott)

88.
Gyáregység létrehozására 
irányuló beruházás Felsőzsolca 
területén

Felsőzsolca külterület 032/2, 033/1, 034/20 
helyrajzi számú ingatlanok

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatalt 
vezető kormánymegbízott

89.
Gyártóegység kialakítására 
irányuló beruházás Újhartyán 
területén

Újhartyán belterület 1100/2 helyrajzi számú 
ingatlan

Pest Megyei 
Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 4/2022. (II. 23.) MvM rendelete
az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló  
58/2004. (VI. 18.) ESzCsM–BM együttes rendelet módosításáról

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 
24.  § (6)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)  
Korm. rendelet 14.  § (1)  bekezdés 26.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 6.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  Az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESzCsM–BM együttes 
rendelet
a) 1.  §-ában a „családokért felelős tárca nélküli miniszter” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökséget vezető 

miniszter” szöveg,
b) 3.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a  „családokért felelős tárca nélküli miniszter” szövegrész helyébe 

a „Miniszterelnökséget vezető miniszter” szöveg,
c) Mellékletében a  „CSALÁDOKÉRT FELELŐS TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTERTŐL” szövegrész helyébe 

a „MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTERÉTŐL” szöveg
lép.

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

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1080/2022. (II. 23.) Korm. határozata
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Mesterséges Intelligencia Munkacsoportról

 1. A Kormány – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) adatvagyonában meglévő értékek kiaknázása és 
ennek révén a  tudományos módszertanok és az adózási, adóztatási tapasztalatok szinergiájának a közteherviselés 
szolgálatába állítása érdekében – a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 10.  § (1)  bekezdése 
alapján javaslattevő, véleményező, tanácsadó tevékenységet végző testületként létrehozza a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal Mesterséges Intelligencia Munkacsoportot (a továbbiakban: NAV MI Munkacsoport).

 2. A NAV MI Munkacsoport a NAV adatvagyona vonatkozásában
a) javaslatot dolgoz ki a  szemantikus adatvagyon kataszterre, valamint a  gépi tanuláshoz szükséges címkézés 

módszertanára, a nemzeti adatvagyonról szóló 2021. évi XCI. törvény szerint létrehozott közadatkataszterhez 
illeszkedő módon,

b) vizsgálatot végez a tanító algoritmusok vonatkozásában,
c) javaslatot dolgoz ki a validálási módszertanra,
d) fejleszti a nem kontrollált gépi tanulást,
e) prezentálja, publikálja, népszerűsíti az eredményeket.

 3. A NAV MI Munkacsoport meghatározott szakkérdések vizsgálata, elemzése céljából eseti jelleggel más szervet vagy 
szervezetet vonhat be.

 4. A NAV MI Munkacsoport elnöke az  adópolitikáért felelős miniszter által – a  NAV vezetőjének javaslatára – kijelölt 
személy.

 5. A NAV MI Munkacsoport tagjai:
a) a NAV MI Munkacsoport elnöke;
b) a NAV vezetője;
c) állandó tagként

ca) az adópolitikáért felelős miniszter,
cb) az informatikáért felelős miniszter,
cc) az e-közigazgatásért felelős miniszter,
cd) az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter,
ce) a NAV vezetője,
cf ) a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség ügyvezetője,
cg) a Központi Statisztikai Hivatal elnöke,
ch) a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium vezetője,
ci) a Nemzeti Adatgazdasági Tudásközpont vezetője, valamint
cj) a Digitális Jólét Program szakmai vezetője

 által kijelölt legfeljebb 2 személy;
d) a közigazgatás és a tudományos élet kiemelt szaktudással rendelkező szereplői közül a NAV MI Munkacsoport 

elnöke által meghívott külső szakértők, akik a  feladatukat a  NAV MI Munkacsoportban a  NAV-val kötött 
egyedi megállapodás alapján látják el.

 6. A külső szakértő maga helyett helyettesítő személyt nem jelölhet ki.
 7. Az állandó tagok külön díjazásra nem jogosultak.
 8. A NAV MI Munkacsoport döntéshozatala során az  5.  pont a) és b)  alpontja szerinti tagoknak 1-1, az  5.  pont 

c) alpontja szerint delegált tagoknak a ca)–cj) pont alapján delegálásra jogosult személyenként, illetve szervenként 
1-1 szavazata van, az 5. pont d) alpontja szerinti tagoknak a döntéshozatal során szavazati joguk nincs. A NAV MI 
Munkacsoport döntéshozatala során, szavazategyenlőség esetén – a  NAV MI Munkacsoport ügyrendjének eltérő 
rendelkezése hiányában – az elnök dönt.
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 9. A NAV MI Munkacsoport működésének részletes szabályait ügyrendben állapítja meg.
 10. A NAV MI Munkacsoport önálló munkaszervezettel nem rendelkezik, titkársági feladatait a NAV látja el.
 11. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1081/2022. (II. 23.) Korm. határozata
a Dunai Regatta és Sportfesztivál, egyetemi evezős- és sárkányhajóverseny és kísérőrendezvényei  
2022. évi megrendezésével kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a  továbbiakban: Szja tv.) 1. számú melléklet 

7.45.  pontjában foglaltakkal összhangban, kiemelt nemzetközi sportrendezvénnyé nyilvánítja a  Dunai Regatta 
egyetemi evezős- és sárkányhajóversenyt, valamint az azt kísérő sport-, zenei és kulturális fesztivált (a továbbiakban 
együtt: Dunai Regatta);

 2. az Szja tv. 1. számú melléklet 7.45.  pontjában meghatározott személyi kör számára a  Nemzeti Sportügynökség 
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: 01-10-141742, székhelye: 1027 Budapest, 
Horvát utca 14–26. 8. emelet 836.) – mint a  Dunai Regatta szervezője – által biztosítható juttatások tekintetében 
a 2022. évi adómentesség mértékét 30 000 000 forint összegben határozza meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1082/2022. (II. 23.) Korm. határozata
a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola tanteremfejlesztéséről

A Kormány a  Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, 
tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet 1.  mellékletében foglalt táblázat 19. sorában meghatározott 
tanteremfejlesztés megvalósítása érdekében
 1. egyetért a  Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola tanteremfejlesztésének (a továbbiakban: Beruházás) 

programszerű kormányzati magasépítési beruházásként történő megvalósításával, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 
Mikepércs belterület 335 helyrajzi számú ingatlanon;

 2. egyetért azzal, hogy a  Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek a  Berettyóújfalui Tankerületi Központ 
vagyonkezelésébe kerüljenek;

 3. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 
1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség 
által vállalható kötelezettség összegét 657 624 176 forintban határozza meg;

 4. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a 3. pont szerinti összeg 2022. évi részének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2022. évi központi 
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-
újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím, 2. Programszerű magasépítési beruházások 
alcím, 2. Tanterem fejlesztések előkészítése és megvalósítása jogcímcsoport javára;
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Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 5. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 

gondoskodjon a 3. pont szerinti összeg 2023. évi részének rendelkezésre állásáról a 2023. évi központi költségvetés 
kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2023. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1083/2022. (II. 23.) Korm. határozata
a Miskolci Szakképzési Centrum Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium komplex 
fejlesztéséről

A Kormány a 21. századi szakképzőintézmény-fejlesztési program végrehajtása érdekében
 1. egyetért a  Miskolci Szakképzési Centrum Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium komplex 

fejlesztésének (a  továbbiakban: Fejlesztés) az  állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi 
CXXXVIII. törvény 4.  § (7)  bekezdés a)  pontja és (8)  bekezdése szerinti kormányzati magasépítési beruházásként 
történő megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Miskolc belterület 40023/2 helyrajzi számú ingatlanon;

 2. egyetért azzal, hogy a  Fejlesztés során létrejövő vagyonelemek a  Miskolci Szakképzési Centrum (a  továbbiakban: 
MSZC) vagyonkezelésébe kerüljenek;

 3. a Fejlesztés megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 
1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség 
által vállalható kötelezettség összegét 4 628 473 138 forintban határozza meg;

 4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, 
a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-
újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím,
a) 1. Egyedi magasépítési beruházások alcímet az 52. MSZC Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és 

Kollégium komplex fejlesztésének megvalósítása jogcímcsoporttal,
b) 6. Egyedi magasépítési beruházásokkal kapcsolatos bevételek alcímet a  3. MSZC Szemere Bertalan 

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium komplex fejlesztésének megvalósításával kapcsolatos bevételek 
jogcímcsoporttal

egészíti ki;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 5. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert és a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli 
minisztert, hogy tegyék meg a  szükséges intézkedéseket az  MSZC-nél a  Fejlesztés megvalósítására rendelkezésre 
álló 1 013 460 000 forintnak a Beruházási Ügynökség részére történő ütemezett rendelkezésre bocsátása érdekében;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében
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 6. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával indokolt 
esetben gondoskodjon a 3. pont szerinti összeg 2022. évi − az 5. pontban megjelölt összeget meghaladó − részének 
rendelkezésre állásáról, a 4. pont a) alpontja szerinti előirányzaton;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 7. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 

gondoskodjon a 3. pont szerinti összeg 2023. évi részének rendelkezésre állásáról a 2023. évi központi költségvetés 
kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2023. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1084/2022. (II. 23.) Korm. határozata
a gazdaság újraindítását célzó egyedi fejlesztési támogatásokról szóló 1448/2021. (VII. 7.) Korm. határozat 
módosításáról

A gazdaság újraindítását célzó egyedi fejlesztési támogatásokról szóló 1448/2021. (VII. 7.) Korm. határozat 
1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1084/2022. (II. 23.) Korm. határozathoz

1.  A gazdaság újraindítását célzó egyedi fejlesztési támogatásokról szóló 1448/2021. (VII. 7.) Korm. határozat 1.  mellékletében foglalt táblázat 25–27. sora helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:

[Sorszám Település Fejlesztési projekt Kedvezményezett Támogatás összege (forint) Szakpolitikai felelős]

25. Kazincbarcika
Kazincbarcika–Sajóivánka–Vadna térségi kerékpárút 
2018. január 1-től felmerült előkészítési költségeinek 

fedezete

Kazincbarcika Város 
Önkormányzata

28 000 000
innovációért és technológiáért 

felelős miniszter

26. Kazincbarcika
26. számú elkerülő út tervezése során  

2019. szeptember 23-tól felmerült tervezési és 
kapcsolódó költségek fedezete

Kazincbarcika Város 
Önkormányzata

76 200 000
innovációért és technológiáért 

felelős miniszter

27. Kazincbarcika
26. számú út Kazincbarcika belterületét érintő 
szakaszán körforgalmi csomópont kialakítása

Kazincbarcika Város 
Önkormányzata

150 000 000
innovációért és technológiáért 

felelős miniszter

2.  A gazdaság újraindítását célzó egyedi fejlesztési támogatásokról szóló 1448/2021. (VII. 7.) Korm. határozat 1.  mellékletében foglalt táblázat 30. és 31. sora helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:

[Sorszám Település Fejlesztési projekt Kedvezményezett Támogatás összege (forint) Szakpolitikai felelős]

30. Kazincbarcika
Országos bringapark – single trail pálya kialakításához 

önerő biztosítása
Kazincbarcika Város 

Önkormányzata
27 000 000

innovációért és technológiáért 
felelős miniszter

31. Kazincbarcika Országos Futópálya Építési Program – 2021
Kazincbarcika Város 

Önkormányzata
30 000 000 emberi erőforrások minisztere
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A Kormány 1085/2022. (II. 23.) Korm. határozata
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2. prioritási tengelyén egyes szennyvízelvezetési és  
-tisztítási projektek összköltségnöveléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

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

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés c) és f )  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva egyetért
aa) a „Mónosbél központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című,
ab) az „Öskü község szennyvíztisztításának korszerűsítése” című,
ac) a „Pétfürdő nagyközség szennyvíztisztításának fejlesztése” című,
ad) a „Nemeskér Község szennyvízelvezetése és -tisztítása” című,
ae) a „Szerencs központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása” című,
af ) a „Pécs és térsége szennyvíz-elvezetésének fejlesztése, csatornahálózatának bővítése” című,
ag) a „Kunsziget és térsége szennyvíztisztító telep korszerűsítése és bővítése” című

 projektek (a továbbiakban: projektek) támogatásának növelésével az 1. melléklet szerint, és az európai uniós 
forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017.  (II.  1.) 
Korm.  rendelet (a  továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A.  §-a alapján hozzájárul, hogy a  projektek 
keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra;

b) egyetért a projektek esetében
ba) az 1. melléklet szerinti többlettámogatásnak a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 

(a továbbiakban: KEHOP) 2. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére, valamint
bb) az  1.  mellékletben foglalt táblázat P:4–P:10 és Q:4–Q:10 mezőjében meghatározott összegeknek 

a  Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott XIX. Gazdaság-
újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet KEHOP előirányzat hazai társfinanszírozásán felüli 
felhasználásával

 történő finanszírozásával;
c) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a  projektek támogatási 

szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításáról;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2022. február 28.

d) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy biztosítsa, hogy a 2021–2027 közötti 
európai uniós programozási időszak Magyarország számára elérhető európai uniós források felhasználása 
keretrendszerének tervezése és kialakítása során az 1. és 2.  mellékletben szereplő projektek élvezzenek 
elsőbbséget, és tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  projektek európai uniós elszámolhatósága 
érdekében;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2023. december 31.

e) egyetért azzal, hogy az 1. pont d) alpontja szerinti átforgatás megvalósulásig az 1. és 2. mellékletben szereplő 
projektek 2023. december 31-ét követően felmerült költségeire – amennyiben az szükséges – ideiglenesen 
a  Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok 
felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 9.  § (1)  bekezdés f )  pontja alapján – 
a  Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései 
fejezetében a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program hazai társfinanszírozáson felüli 
felhasználásával kerüljön biztosításra a fedezet.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a) D:259 mezőjében a „0,17” szövegrész helyébe a „0,88” szöveg,
b) E:259 mezőjében a „0,02” szövegrész helyébe a „0,15” szöveg,
c) D:261mezőjében a „0,12” szövegrész helyébe az „1,01” szöveg,
d) E:261 mezőjében a „0,02” szövegrész helyébe a „0,12” szöveg,
e) D:271 mezőjében a „0,34” szövegrész helyébe az „1,61” szöveg,
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f ) E:271 mezőjében a „0,04” szövegrész helyébe a „0,18” szöveg,
g) D:295 mezőjében a „0,25” szövegrész helyébe az „1,04” szöveg,
h) E:295 mezőjében a „0,05” szövegrész helyébe a 0,19” szöveg,
i) D:297d mezőjében a „6,50” szövegrész helyébe a „11,12” szöveg,
j) E:297d mezőjében a „0,73” szövegrész helyébe az „1,24” szöveg,
k) D:316f mezőjében az „5,16” szövegrész helyébe a „6,75” szöveg,
l) E:316f mezőjében a „0,28” szövegrész helyébe a „0,36” szöveg,
m) D:316h mezőjében az „1,88” szövegrész helyébe a „6,45” szöveg,
n) E:316h mezőjében a „0,21” szövegrész helyébe a „0,72” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1085/2022. (II. 23.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

1.

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Projekt eredeti támogatási intenzitása és forrásszerkezete Változás Projekt támogatási intenzitása és forrásszerkezete a módosítás után

Projekt összköltsége

(Ft)
Projekt rövid bemutatása

2.

Projekt 

támogatási 

intenzitása

(%)

Projekt KEHOP 

keretében 

finanszírozandó 

támogatásának összege

(Ft)

Projekt részére a KEHOP-előirányzat hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával 

biztosítandó forrás

Projekt 

támogatási 

intenzitása

(%)

Projekt KEHOP 

keretében 

finanszírozandó 

támogatásának 

összege

(Ft)

Projekt részére a KEHOP-előirányzat hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával 

biztosítandó forrás

Projekt 

támogatási 

intenzitása

(%)

Projekt KEHOP 

keretében 

finanszírozandó 

támogatás összege

(Ft)

Projekt részére a KEHOP-előirányzat hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával 

biztosítandó forrás

3.

Megtérülő 

projektköltségre jutó 

központi költségvetési 

forrás összege (Ft)

a 481/2021. (VIII. 13.) 

Korm. rendelet  

9. § (1) bekezdés  

a) pontja alapján

Projekt le nem vonható, 

az EU felé el nem 

számolható ÁFA 

összege (Ft)

a 481/2021. (VIII. 13.) 

Korm. rendelet 

9. § (1) bekezdés 

b) pontja alapján

Az EU felé el nem 

számolható költségek 

összege (Ft)

a 481/2021. (VIII. 13.) 

Korm. rendelet 

9. § (1) bekezdés

 f ) pontja alapján

Megtérülő 

projektköltségre jutó 

központi költségvetési 

forrás összege (Ft)

a 481/2021. (VIII. 13.)  

Korm. rendelet  

9. § (1) bekezdés  

a) pontja alapján

Projekt le nem vonható,  

az EU felé el nem 

számolható ÁFA 

összege (Ft)

a 481/2021. (VIII. 13.) 

Korm. rendelet

 9. § (1) bekezdés 

b) pontja alapján

Az EU felé el nem 

számolható költségek 

összege (Ft)

a 481/2021. (VIII. 13.) 

Korm. rendelet 

9. § (1) bekezdés

 f ) pontja alapján

Megtérülő projektköltségre 

jutó központi költségvetési 

forrás összege (Ft)

a 481/2021. (VIII. 13.) 

Korm. rendelet  

9. § (1) bekezdés 

a) pontja alapján

Projekt le nem 

vonható, az EU felé el 

nem számolható ÁFA 

összege (Ft)

a 481/2021. (VIII. 13.) 

Korm. rendelet  

9. § (1) bekezdés  

b) pontja alapján

Az EU felé el nem 

számolható költségek 

összege (Ft)

a 481/2021. (VIII. 13.) 

Korm. rendelet  

9. § (1) bekezdés  

f ) pontja alapján

4.
KEHOP-2.2.2-

15-2016-00107

Mónosbél központú 

agglomeráció 

szennyvíztisztító 

telepének korszerűsítése

Mónosbél Községi 

Önkormányzat, Balaton 

Községi Önkormányzat, 

Bekölce Községi 

Önkormányzat, 

Bükkszentmárton 

Községi Önkormányzat 

és Mikófalva Községi 

Önkormányzat  

a 339/2014. (XII. 19.) 

Korm. rendelet szerint

85,874825 159 345 505 26 210 046 49 655 112 0 – 716 698 525 117 886 610 223 758 515 0 85,874825 876 044 030 144 096 656 273 413 627 0 1 293 554 313

A beruházás keretében Balaton, 

Bekölce, Bükkszentmárton, 

Mikófalva és Mónosbél települések 

szennyvíztisztító telepének 

felújítását tervezik.

A tervezett tisztítótelepi biológiai 

kapacitás 2 900 LE, hidraulikai 

300 m3/d.

5.
KEHOP-2.2.2-

15-2016-00071

Öskü község 

szennyvíztisztításának 

korszerűsítése

Öskü Község 

Önkormányzata 

a 339/2014. (XII. 19.) 

Korm. rendelet szerint

90,000000 111 999 960 12 444 440 3 229 630 0 – 889 263 092 98 807 011 294 939 323 0 90,000000 1 001 263 052 111 251 451 298 168 953 0 1 410 683 456

A beruházás keretében Öskü 

településen a meglévő  

szennyvíz-tisztító telep fejlesztésével 

új telep létesült, melynek a tervezett 

tisztítótelepi biológiai kapacitása  

2 600 LE, hidraulikai 250 m3/d.

6.
KEHOP-2.2.2-

15-2016-00057

Pétfürdő nagyközség 

szennyvíztisztításának 

fejlesztése

Pétfürdő Nagyközség 

Önkormányzata 

a 339/2014. (XII. 19.) 

Korm. rendelet szerint

90,000000 333 999 972 37 111 108 99 310 221 0 – 1 275 165 475 141 685 052 379 891 396 0 90,000000 1 609 165 447 178 796 160 479 201 617 0 2 267 163 224

A projekt célja Pétfürdő településen 

a meglévő szennyvíztisztító telep 

korszerűsítése a meglévő medencék 

felhasználásával a jelenlegi területen 

belül. A tervezett új szennyvíztisztító 

telep hidraulikai kapacitása 

1 050 m3/nap, biológiai kapacitása 

5 327 LE.

7.
KEHOP-2.2.2-

15-2017-00131

Nemeskér Község 

szennyvízelvezetése és 

-tisztítása

Nemeskér Község 

Önkormányzata  

a 339/2014. (XII. 19.) 

Korm. rendelet szerint

84,999999 246 518 985 43 503 354 77 610 192 0 – 791 813 898 139 731 875 249 789 129 0 84,999999 1 038 332 883 183 235 229 327 399 321 0 1 548 967 433

Nemeskér településen jelenleg nincs 

kiépített csatornahálózat, ezért 

a településen a csatornahálózat 

kiépítése, valamint az összegyűjtött 

szennyvizek Lövői szennyvíztisztító 

telepre történő elvezetése tervezett.

Gravitációs gerinccsatorna: 

1 597 fm DN200 PP (SN10)

Szennyvízbekötés tisztítónyílással: 

108 db Nyomóvezeték: 1 332 fm  

D90 KPE nyomócső 

Szennyvízátemelő: 2 db

8.
KEHOP-2.2.2-

15-2019-00149

Szerencs központú 

agglomeráció 

szennyvízelvezetése és 

-tisztítása

Szerencs Város 

Önkormányzata, 

Legyesbénye Község 

Önkormányzata, Bekecs 

Község Önkormányzata,  

Mád Község 

Önkormányzata, 

Mezőzombor Község 

Önkormányzata és Rátkai 

Német Nemzetiségi 

Települési Önkormányzat 

a 339/2014. (XII. 19.)  

Korm. rendelet szerint

90,000000 6 492 137 464 721 348 605 446 237 717 283 523 474 – 4 621 843 863 513 538 209 -14 472 829 0 90,000000 11 113 981 327 1 234 886 814 431 764 888 283 523 474 13 064 156 503

A beruházás célja a szerencsi 

szennyvíztisztító telep fejlesztése 

és ugyanott térségi szennyvíziszap 

hasznosító központ létesítése.

Megvalósul Legyesbénye település 

szennyvízelvezetésének fejlesztése, 

Bekecs település végátemelőjének 

kapacitásfejlesztése, Mád település 

szennyvíz-nyomóvezetékének 

kapacitásbővítése. Kiépül Szerencs 

Váry telep, Alsópincesor utca, Bekecsi 

utca, Rákóczi utca és Malom tanya 

szennyvízcsatornázása.

9.
KEHOP-2.2.2-

15-2021-00168

Pécs és térsége 

szennyvíz-elvezetésének 

fejlesztése, 

csatornahálózatának 

bővítése

Pécs Megyei Jogú 

Város Önkormányzata, 

Kozármisleny Város 

Önkormányzata, 

Aranyosgadány Község 

Önkormányzata, Bicsérd 

Község Önkormányzata, 

Kökény Községi 

Önkormányzat, Szalánta 

Községi Önkormányzat 

és Zók Községi 

Önkormányzat  

a 339/2014. (XII. 19.) 

Korm. rendelet szerint

95,000000 5 151 850 000 271 150 000 1 453 448 642 0 – 1 592 222 739 83 801 197 449 200 576 0 95,000000 6 744 072 739 354 951 197 1 902 649 218 0 9 001 673 154 

A beruházás célja Aranyosgadány, 

Bicsérd, Kökény, Szalánta és Zsók 

települések csatornahálózattal való 

ellátása és csatlakozása a pécsi 

szennyvíz-agglomerációra, valamint 

Pécs és Kozármisleny még el nem 

látott területeinek csatornázása.



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2022. évi 34. szám

 
1399

10.
KEHOP-2.2.2-

15-2021-00153

Kunsziget és térsége 

szennyvíztisztító telep 

korszerűsítése és bővítése

Dunaszeg Község 

Önkormányzata, 

Dunaszentpál Község 

Önkormányzata, 

Győrladamér Község 

Önkormányzata, 

Győrzámoly Község 

Önkormányzata, 

Kunsziget Község 

Önkormányzata, Lébény 

Város Önkormányzata, 

Mecsér Község 

Önkormányzata, 

Mosonszentmiklós 

Község Önkormányzata, 

Öttevény Község 

Önkormányzata  

a 339/2014.  (XII. 19.) 

Korm. rendelet szerint

90,000000 1 878 219 779 208 691 086 80 497 306 0 – 4 566 133 098 507 348 123 70 975 299 0 90,000000 6 444 352 877 716 039 209 151 472 605 0 7 311 864 691

A beruházás keretében Kunsziget 

településen a meglévő telep 

fejlesztése a feladat. A megépítendő 

szennyvíztisztító elvárt hidraulikai 

kapacitása 2 500 m3/d, míg biológiai 

kapacitása 20 833 LE.
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2. melléklet az 1085/2022. (II. 23.) Korm. határozathoz

Éves fejlesztési keret 

sorszáma

Felhívás azonosító 

jele
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

316j. KEHOP-2.2.2.
Jászszentlászló és térsége 
szennyvízelvezetésének és 
tisztításának fejlesztése

Jászszentlászló Község Önkormányzata és 
Szank Községi Önkormányzat  
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

A Kormány 1086/2022. (II. 23.) Korm. határozata
a 2021–2027 időszakra vonatkozó Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz pénzügyi 
keretének területi felosztásáról

 1. A Kormány egyetért azzal, hogy
a) a 2021–2027 időszakra vonatkozó Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (a  továbbiakban: 

TOP Plusz) területi szempontú operatív programként integrált terület- és településfejlesztési beavatkozásokat 
tartalmazzon, helyi gazdaságfejlesztési, foglalkoztatási, infrastruktúra-, település- és közszolgáltatás-
fejlesztési, valamint turisztikai elemekkel;

b) a TOP Plusz forrásainak tervezése a következő területi egységekre valósuljon meg:
ba) megyei integrált területi programok kialakításával a megye egész területére, ideértve a megyei jogú 

városok közigazgatási területét is, valamint
bb) a fővárosi fejlesztések esetében fővárosi integrált területi program kialakításával Budapest egész 

területére;
c) a ba)  pontban meghatározott megyei integrált területi programot a  megyei önkormányzat készíti el, 

az 1. mellékletben meghatározott megyei indikatív forráskeret alapulvételével;
d) a bb)  pontban meghatározott fővárosi integrált területi programot a  fővárosi önkormányzat készíti el, 

a 2. mellékletben meghatározott indikatív forráskeret alapulvételével;
e) a megyei integrált területi programokban forrástervezéssel is szükséges érvényesíteni

ea) a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló 1/2014. (I. 3.) 
OGY határozat 7.  pont b)  alpontjában kiemelt térségként nevesített Balaton Kiemelt Üdülőkörzet, 
Közép-Duna Menti Kiemelt Térség, valamint a Tokaji Borvidék fejlesztésének,

eb) a  kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti komplex 
programmal fejlesztendő járások felzárkóztatásának, valamint

ec) a fenntartható városfejlesztés
 szempontjait;
f ) a TOP Plusz indikatív forráskerete hazai társfinanszírozással együtt 1837,07 milliárd forint;
g) a TOP Plusz indikatív forráskeretének

ga) 4,5%-a a fejlettebb régió (Budapest) és
gb) 95,5%-a a kevésbé fejlett régiók (19 megye)

 fejlesztéseinek megvalósítását szolgálja, továbbá
gc) 87,1%-a az Európai Regionális Fejlesztési Alap (a továbbiakban: ERFA) által finanszírozott fejlesztések és
gd) 12,9%-a az Európai Szociális Alap Plusz (a továbbiakban: ESZA Plusz) által finanszírozott

 fejlesztések megvalósítását szolgálja;
h) a TOP Plusz indikatív forráskerete terhére valósuljanak meg az  EU Kohéziós Politikája keretében 

a fenntartható városfejlesztésre előírt ERFA allokációs kötelezettséghez kapcsolódó fejlesztések;
i) a gb)  pont szerinti keretösszeg megyék közötti felosztása a  megye lakónépességének, valamint a  megye 

egy főre jutó GDP értékének országos átlagtól való eltérésének reciproka figyelembevételével történjen oly 
módon, hogy a megyékre jutó indikatív forráskeret legalább 65%-át az ország 4 legkevésbé fejlett régiójának 
(Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország) felzárkóztatására kell felhasználni;
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j) a regionális felzárkóztatás célját szolgáló, i) alpont szerinti allokációs arány elérése érdekében megyénkénti 
felső korlát alkalmazására kerüljön sor oly módon, hogy egyetlen megye TOP Plusz indikatív keretösszege 
se legyen magasabb a  2014–2020-as időszak területi operatív programjainak tervezési és a  Pest megyei 
kompenzációs program tervezési forráskerete összegének legfeljebb 1,75-szörös szorzóval számított, adott 
megyére vonatkozó keretösszegénél;

k) a j)  alpont szerint számolt felső korlátot meghaladó TOP Plusz keretösszeget lakónépesség-arányosan kell 
felosztani a felső korláttal nem érintett megyék között.

 2. A  Kormány az  1.  pontban foglaltaknak megfelelően a  TOP Plusz pénzügyi keretének megyék közötti indikatív 
forrásmegosztását az 1. melléklet, a fővárosi fejlesztések megvalósítására szolgáló indikatív TOP Plusz keretösszeget 
pedig a 2. melléklet szerint határozza meg.

 3. A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy
a) az 1. és a  2.  pontban foglaltakat a  TOP Plusz kidolgozása, forrástervezése, a  megyei integrált területi 

programok és Budapest integrált területi programja tervezésének szakmai irányítása és az  Európai 
Bizottsággal folytatott egyeztetések során vegye alapul;

b) kövesse nyomon és értékelje a TOP Plusz pénzügyi keretösszegének területi egységenkénti felhasználását, 
és tegyen javaslatot a  TOP Plusz abszorpciós céljainak eléréséhez szükséges többletforrások területi és 
tematikus felhasználására.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: az a) alpont tekintetében folyamatos
 a b)  alpont tekintetében a  TOP Plusznak az  (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi 

rendelet 18. cikkével összhangban végzett félidős felülvizsgálatával párhuzamosan

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1086/2022. (II. 23.) Korm. határozathoz

A 2021–2027 időszakra vonatkozó Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz megyénkénti 
indikatív forráskerete

A B C D

1.
Megye

Milliárd forint (az alapokból nyújtott támogatás hazai társfinanszírozással együtt,  

350 forint/euró árfolyamon)

2. Összesen Ebből: ERFA Ebből: ESZA Plusz

3. Bács-Kiskun 107,829 94,787 13,042

4. Baranya 92,135 80,991 11,144

5. Békés 94,798 83,332 11,466

6. Borsod-Abaúj-Zemplén 150,345 132,161 18,184

7. Csongrád-Csanád 94,046 82,671 11,375

8. Fejér 73,220 64,364 8,856

9. Győr-Moson-Sopron 70,271 61,772 8,499

10. Hajdú-Bihar 127,322 111,922 15,400

11. Heves 68,279 60,021 8,258

12. Jász-Nagykun-Szolnok 97,347 85,572 11,775

13. Komárom-Esztergom 53,628 47,142 6,486

14. Nógrád 71,660 62,993 8,667

15. Pest 166,775 146,603 20,172

16. Somogy 78,737 69,214 9,523

17. Szabolcs-Szatmár-Bereg 166,298 146,184 20,114

18. Tolna 49,919 43,881 6,038
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19. Vas 49,328 43,362 5,966

20. Veszprém 80,249 70,543 9,706

21. Zala 61,322 53,905 7,417

22. Megyék összesen 1 753,508 1 541,420 212,088

2. melléklet az 1086/2022. (II. 23.) Korm. határozathoz

A 2021–2027 időszakra vonatkozó Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz Budapest 
régióra jutó indikatív forráskerete

A B C D

1.
Régió

Milliárd forint (az alapokból nyújtott támogatás hazai társfinanszírozással együtt,  

350 forint/euró árfolyamon)

2. Összesen Ebből: ERFA Ebből: ESZA Plusz

3. Budapest 83,562 59,260 24,302

 

A Kormány 1087/2022. (II. 23.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének 
növeléséről

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

rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
egyetért
a) az 1. és 2.  melléklet szerinti projektek (a továbbiakban együtt: Projektek) összköltségének növelésével és 

forrásszerkezetének módosításával,
b) az 1.  mellékletben foglalt táblázat F oszlopa szerinti, valamint a  2.  mellékletben foglalt táblázat H oszlopa 

szerinti többlettámogatásának a  Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP)  
1–6. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával;

 2. az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló  
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet] 6/A.  §-a szerinti jogkörében 
eljárva hozzájárul a Projektek keretemelése és annak végrehajtása során a 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 3–5. §-a 
alkalmazásának mellőzéséhez;

 3. egyetért azzal, hogy a  2.  mellékletben foglalt táblázat I oszlopában meghatározott, összesen legfeljebb  
431 423 806 forint összegű, európai uniós forrás terhére el nem számolható költség – a Gazdaság-újraindítási Alap 
uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló  
481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet] 9. § (1) bekezdés f ) pontja 
alapján – a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XIX. Gazdaság-
újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet, 3. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Kohéziós politikai operatív 
programok 2014–2020 alcím, 3. Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) jogcímcsoport hazai társfinanszírozáson 
felüli felhasználásával kerüljön finanszírozásra;
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 4. felhívja a pénzügyminisztert a Projektek támogatási szerződéseinek 1–3. pontban foglaltak szerinti módosítására;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a Projektekben foglalt forrás biztosításáról.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1087/2022. (II. 23.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Kedvezményezett neve
Megítélt 

támogatás (forint)

Hatályos 

támogatás (forint)

Többlet-

támogatás 

legfeljebb

(forint)

Megnövelt 

támogatás 

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
TOP-1.1.1-16-BA1- 

2019-00008

Üzemcsarnok építése 
a mohácsi ipari 

parkban

Mohács Város 
Önkormányzata

450 000 000 450 000 000 130 622 123 580 622 123

A fejlesztés keretében új, 2500 
négyzetméteres ipari csarnok kerül 
kialakításra a Mohácsi Ipari Park területén. 
A projekt keretében a csarnok, a szükséges 
alapvető gépészet, alapinfrastruktúra 
kivitelezése, az ehhez kapcsolódó 
tervezési, műszaki ellenőrzési és egyéb 
szolgáltatások valósulnak meg.

3.
TOP-1.1.1-16-SO1- 

2017-00005

Zöldmezős 
iparterület 

infrastrukturális 
fejlesztése Barcson

Barcs Város 
Önkormányzata

572 931 453 572 931 453 105 789 490 678 720 943

A projekt keretében Barcs keleti határában 
kialakításra kerül egy különálló területű 
zöldmezős iparterület. Ennek keretében 
alapinfrastruktúra-fejlesztés (gáz, víz, 
szennyvízcsatorna, villamosenergia-
ellátás, feltáró út építése, közvilágítás, 
csapadékvíz-elvezetés) történik 14 hektár 
területen.

4.
TOP-1.2.1-16-SB1- 

2017-00005

Ökoturisztikai 
fejlesztések Szabolcs-

Szatmár-Bereg 
Megyében

SZSZBMFÜ Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei 

Területfejlesztési és 
Környezetgazdálkodási 
Ügynökség Nonprofit 

Kft.

1 295 000 000 1 295 000 000 187 522 765 1 482 522 765

A projekt célja konzorciumi 
együttműködés keretében a térség jó 
elérhetőséggel, egyéb vonzerőkkel is 
rendelkező, fejlődésben lévő helyszínein 
– a vízpartok vonzását kihasználva – 
társadalmi és környezeti szempontból 
is fenntartható ökoturisztikai attrakciók 
kialakítása. A kialakításra kerülő attrakciók: 
Interaktív horgászati bemutató tér; 
Torkolati kilátó és sétány; ECO-CINEMA; 
Ökocentrum.
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5.
TOP-1.4.1-16-BO1- 

2017-00039

28 férőhelyes 
református mini 

bölcsőde kialakítása 
Hernádkakon

Hernádkaki Református 
Egyházközség 

191 934 294 191 934 294 96 022 623 287 956 917
A fejlesztés célja egy új 4 csoportos,  
28 fős mini bölcsőde létrehozása.

6.
TOP-1.4.1-19-BS1- 

2019-00010

Családi bölcsőde 
kialakítása 

Mezőgyánon

Mezőgyáni Református 
Missziói Egyházközség

70 593 751 70 593 751 44 219 996 114 813 747
A projekt keretében egy 5 fős 
férőhelyszámú családi bölcsőde kerül 
kialakításra.

7.
TOP-1.4.1-19-SB1- 

2019-00020
Bölcsőde építése  

Kemecse Városban
Kemecsei Református 

Egyházközség
550 000 000 550 000 000 420 988 546 970 988 546

A projekt keretében egy 4 csoportszobás, 
magastetős bölcsődei épület valósul meg.

8.
TOP-2.1.1-15-BA1- 

2016-00001

Szabadidőpark és 
Vállalkozók Háza 

Komlón

Komló Város 
Önkormányzat

599 813 550 767 679 265 192 729 608 960 408 873
A Komló, Juhász Gyula utca környezetében 
található barnamezős terület rendbetétele, 
megújítása.

9.
TOP-3.1.1-15-VE1- 

2016-00009

Tapolca–Szigliget 
közötti kerékpárút 

megvalósítása

Szigliget Község 
Önkormányzata

411 014 037 411 014 037 531 858 427 942 872 464

A projekt célja a Tapolca–Szigliget 
településeket összekötő, egybefüggő 
kerékpáros útvonal létrehozása  
9 km hosszan, mellyel a hivatásforgalmi 
és a turisztikai célú kerékpározás feltételei 
egyaránt javíthatóak.

10.
TOP-3.1.1-15-ZA1- 

2016-00008

Gyenesdiás 
Nagyközség 

úthálózatának 
kerékpárosbarát 

fejlesztése 
Algyenes-Aldiás 
kerékpáros barát 

településrész 
kerékpárosbarát 

fejlesztése

Gyenesdiás 
Nagyközség 

Önkormányzata
159 011 380 159 011 380 171 868 475 330 879 855

A tervezett beruházással a 71-es út és 
a Balaton-part közötti településrész 
komplex kerékpárosbarát kialakítása 
valósul meg. Ezen tevékenységen kívül 
közlekedésfejlesztési intézkedések is 
megvalósulnak, amelyek közvetlenül 
hozzájárulnak a Balatoni Bringakörút, 
ezáltal Gyenesdiás gazdaságának 
előmozdításához. A projekt hiánypótló 
beruházás a településen és a régióban.

11.
TOP-3.1.1-16-BS1- 

2017-00006

Mezőkovácsháza 
kerékpárforgalmi 

hálózatának 
fejlesztése I. ütem

Mezőkovácsháza Város 
Önkormányzata

259 153 607 259 153 607 168 722 498 427 876 105

A projekt közvetlen célja, hogy a jelenleg 
különálló, nagyon rossz állapotban 
lévő szakaszokat lehetőség szerint 
összekapcsolja, és bővítse a kerékpáros 
hálózatot. A tervezett fejlesztés által  
a város kerékpárforgalmi létesítménye 
további 2,9460 km-rel bővül. 
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12.
TOP-3.1.1-16-BS1- 

2017-00007

Mezőkovácsháza 
kerékpárforgalmi 

hálózatának 
fejlesztése II. ütem

Mezőkovácsháza Város 
Önkormányzata

237 815 357 237 815 357 176 141 809 413 957 166

A projekt közvetlen célja, hogy a jelenleg 
különálló, nagyon rossz állapotban 
lévő szakaszokat lehetőség szerint 
összekapcsolja, és bővítse a kerékpáros 
hálózatot. A tervezett szakaszok 
megépítésével a város kerékpárforgalmi 
létesítménye további 2,7020 km-rel bővül. 

13.
TOP-3.2.1-15-VE1- 

2016-00025

SULIJoule 2020 
– Fekete István – 

Vörösmarty Mihály 
Általános Iskola és 

Gimnázium, valamint 
a hozzá kapcsolódó 

Nagy László 
Városi Könyvtár és 

Szabadidő Központ 
József Attila utcai 

épületegyüttesének 
energetikai 
megújítása

Ajka Város 
Önkormányzata

229 969 050 154 210 350 154 744 009 308 954 359

Ajka Város Önkormányzata a projekt 
keretében a Fekete István – Vörösmarty 
Mihály Általános Iskola és Gimnázium 
energetikai korszerűsítését végzi el.
A fejlesztés során a következő energetikai 
korszerűsítések valósulnak meg: 
homlokzati szigetelés, nyílászárók cseréje, 
minimális gépészeti átalakítás (valamennyi 
radiátornál a termosztatikus szelepek,  
az épületekben lévő hőközpontban az 
elzárók cseréje), napelemes rendszer 
telepítése (39,5 kW).
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14.
TOP-5.1.1-15-BS1- 

2016-00001

Foglalkoztatási 
paktum Békés 

megyében

Békés Megyei 
Önkormányzat

2 408 000 000 2 815 244 298 500 000 000 3 315 244 298

A projekt számos munkát vállalni 
szándékozó, hátrányos helyzetű 
álláskereső és inaktív személy 
foglalkoztathatóságának javítását, nyílt 
munkaerőpiaci elhelyezkedését, képzését 
segíti. Továbbá a közfoglalkoztatásból 
a nyílt munkaerőpiacra való átlépését 
biztosíthatja azon közfoglalkoztatottaknál, 
akik készek és képesek munkát vállalni  
a nyílt munkaerőpiacon.  
A paktum hozzájárul a térség gazdasági 
fellendítéséhez, foglalkoztatási 
szintjének növeléséhez és a lakosság 
életszínvonalának növeléséhez. A megyei 
szintű foglalkoztatási együttműködés 
a megye egészére kiterjedő célokkal és 
tevékenységekkel működik, előkészíti, 
segíti a helyi foglalkoztatási és 
gazdaságfejlesztési kezdeményezéseket.
A járványügyi veszélyhelyzet nyomán 
kialakult negatív gazdasági-foglalkoztatási 
folyamatokra való tekintettel a projekt 
folytatása indokolt, amelyre a többletforrás 
bevonása nyújt csak lehetőséget.
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15.
TOP-5.1.1-15-CS1- 

2016-00001

Csongrád-Csanád 
Megyei Gazdaság- és 

Foglalkoztatás-
fejlesztési 

Együttműködési 
Program (Paktum)

Csongrád-Csanád 
Megyei Önkormányzat

1 000 000 000 1 500 000 000 59 176 848 1 559 176 848

A foglalkoztatási együttműködés 
(paktum) a térség érintett szereplőinek 
(önkormányzatok, vállalkozók, munkaügyi, 
civil, képzőszervezetek) széles körének 
bevonásával, konkrét munkaerőigényekre 
alapozott toborzással, képzéssel,  
bér- és bérköltség-, illetve vállalkozóvá 
válási támogatással kívánja segíteni a 
foglalkoztatás bővítését.  
A munkaerőpiaci támogatásokon túl, 
választható tevékenységként a befektetés-
ösztönzés és céglátogatások szervezése 
a projekt célcsoportjának számára is 
megvalósul. 
A többlettámogatás a paktumprojektek 
működését támogató informatikai 
rendszerek – Integrált Munkaügyi Rendszer 
(IR), Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Programot támogató Pénzügyi 
Rendszer (TOPPIR) – az Országos 
Támogatás-ellenőrzési Rendszerrel (OTR) 
való adatkapcsolatának megteremtéséhez 
szükséges. 

16.
TOP-6.2.1-19-DE1- 

2020-00004

Bölcsődei férőhelyek 
kialakítása 

Debrecen-Felsőjózsa 
városrészen

Debrecen Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

398 741 552 398 741 552 385 536 990 784 278 542

A projekt célja a józsai városrészen egy új 
bölcsőde kialakítása.  
Az önkormányzati tulajdonú terület 
megfelelő egy új, 96 férőhelyes bölcsőde 
építésére.
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17.
TOP-6.8.2-15-NY1- 

2016-00001

Nyíregyházi 
Foglalkoztatási 

Paktum

Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
2 056 000 000 2 356 000 000 1 500 000 000 3 856 000 000

A projekt célja a város munkaerőpiaci 
helyzetének javítása, valamint  
foglalkoztatási paktum működtetése, 
célcsoporti képzésekhez, foglalkoztatáshoz 
támogatás nyújtása, befektetés-
ösztönzéshez kapcsolódó tevékenységek 
megvalósítása, helyi termék és 
szolgáltatásfejlesztés kidolgozása.
A járványügyi veszélyhelyzet nyomán 
kialakult negatív gazdasági-foglalkoztatási 
folyamatokra való tekintettel a projekt 
folytatása indokolt, amelyre a többletforrás 
bevonása nyújt csak lehetőséget.  
A foglalkoztatás támogatására igényelt 
többlettámogatás hatékony felhasználása 
érdekében a projekt megvalósítási 
időszakának meghosszabbítása szükséges.
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18.
TOP-6.4.1-15-ZL1- 

2016-00001

Gyalogos- és 
kerékpáros-barát 

belváros közlekedési 
feltételeinek 

megteremtése 
Zalaegerszegen 
hivatásforgalmi 

kerékpárutak 
fejlesztésével és  

a Kosztolányi Dezső 
út kétirányúsításával

Zalaegerszeg 
Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
997 000 000 997 000 000 1 323 143 769 2 320 143 769

A projektben a hivatásforgalmi 
kerékpárutak fejlesztése valósul meg, 
amelynek keretében megtörténik 
a belvároson belüli hiányzó 
kerékpárforgalmi hálózati elemek 
megépítése, ezen belül: a belváros 
és a külső településrészek közötti 
kerékpározható kapcsolat megteremtése; 
a város és a környező települések közötti 
infrastrukturális kapcsolatok kialakítása; 
a kerékpározás forgalomtechnikai 
eszközökkel való elősegítése, 
biztonságosabbá tétele; az összefüggő 
hálózattal egy biztonságos, kényelmes 
és akadálymentes kerékpáros közlekedés 
feltételrendszerének kialakítása, valamint  
a kerékpáros közlekedés integrálása  
a teljes közlekedési rendszerbe.
Sor kerül továbbá a meglévő 
kerékpárforgalmi létesítmények 
korszerűsítésére is a Zalaegerszeg  
Zrínyi úton, a Vasútállomás déli 
határvonalától – MOL Olajosok út –  
Zrínyi u. kereszteződésig kerékpárút 
szakasz felújításával.
A projekt keretében megvalósuló 
hivatásforgalmi kerékpárutak  
a TOP 6.1.4. turisztikai projektek kerékpáros 
hálózati elemeivel együtt biztosítják 
a szakadásmentes kerékpárforgalmi 
hálózat kialakítását, amelyet Zalaegerszeg 
Kerékpárforgalmi Hálózati Terve tartalmaz.
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2. melléklet az 1087/2022. (II. 23.) Korm. határozathoz

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

1.

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Kedvezményezett 

neve

Megítélt  

TOP támogatás 

(forint)

Hatályos forrásszerkezet Változás Módosított forrásszerkezet

Projekt rövid bemutatása
2.

A TOP keretében 

finanszírozandó 

összeg

(forint)

A 481/2021. 

(VIII. 13.)  

Korm. rendelet 

9. §  

(1) bekezdés  

f ) pontja alapján  

a TOP hazai társ- 

finanszírozás 

terhére finanszí- 

rozandó összeg

(forint)

Módosítás előtti 

összköltség

(forint)

A TOP 

keretében 

finanszírozandó 

összeg

(forint)

A 481/2021. 

(VIII. 13.)  

Korm. rendelet 

9. § (1) bekezdés 

f ) pontja alapján 

a TOP hazai 

társfinanszírozás 

terhére 

finanszírozandó 

összeg

(forint)

A TOP keretében 

finanszírozandó 

összeg

(forint)

A 481/2021. 

(VIII. 13.)  

Korm. rendelet 

9. § (1) bekezdés 

f ) pontja alapján 

a TOP hazai 

társfinanszírozás 

terhére 

finanszírozandó 

összeg

(forint)

Módosítást 

követő 

összköltség 

legfeljebb

(forint)

3.
TOP-1.4.1-19- 

BO1-2019-00018

Kertvárosi 

Bölcsőde 

kialakítása 

Tiszaújvárosban

Hernádmenti 

Kulturális, 

Sport és 

Természetbarát 

Egyesület

300 000 000 300 000 000 0 300 000 000 0 58 407 498 300 000 000 58 407 498 358 407 498

A projekt célja egy új  

2 csoportszobás, 28 férőhelyes 

bölcsőde építése. A projekt 

keretén belül megvalósul  

az új bölcsődei épület építése, 

napelemes rendszer kiépítése és  

a bölcsődéhez szükséges 

eszközök beszerzése.

4.
TOP-1.4.1-19- 

KO1-2019-00027

Patakvölgye 

Mini Bölcsődék 

létrehozása

Kesztölci Családi 

Bölcsőde 

Közhasznú 

Egyesület

158 000 000 158 000 000 0 158 064 839 0 76 576 371 158 000 000 76 576 371 234 641 210

Egy 16 férőhelyes, önálló mini 

bölcsőde kialakítására kerül sor.  

Az épületnek közvetlen 

kapcsolata lesz a terasszal és 

a kerttel. A tervezett épület 

földszintes, nyeregtetős, 

hagyományos szerkezetekkel 

épül. A biztosított helyiségek: 

csoportszobák és a hozzájuk 

kapcsolódó, a gyerekek ellátását 

biztosító helyiségcsoport, 

valamint gyermeköltöző, 

akadálymentes mosdó, 

mosókonyha, nevelői szoba, 

dolgozói öltöző és vizesblokk.
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5.
TOP-2.1.2-15- 

SB1-2017-00027

Zöld város 

kialakítása 

Nyírtelken

Nyírtelek Város 

Önkormányzata
320 000 000 320 000 000 0 320 000 000 0 69 583 170 320 000 000 69 583 170 391 191 507

A projekt keretében a város 

központi területének részleges 

megújítása történik meg:  

A Királytelek-Vigadó épülete 

felújításra kerül, amely által 

többfunkciós szolgáltató 

térré fog válni. A fejlesztések 

megóvása és a közbiztonság 

javítása érdekében térfigyelő 

rendszer kerül kiépítésre, 

valamint a Királytelek-Vigadóhoz 

kapcsolódóan napelemes 

rendszert telepítenek, ezáltal 

javítva az energiahatékonyságot.

6.
TOP-3.1.1-15- 

SB1-2016-00028

Kerékpárút 

fejlesztése 

Nyírgyulaj és 

Nyírbátor között

Nyírgyulaj 

Község 

Önkormányzata

358 851 305 420 987 202 0 427 904 983 3 580 856 6 617 003 424 568 058 6 617 003 431 185 061

A projekt keretében kerékpárút 

kerül kialakításra Nyírgyulaj és 

Nyírbátor települések között, 

valamint a nyírbátori ipari 

parkig leágazásként kerékpárút 

kijelölése valósul meg, elősegítve 

a biztonságos kerékpáros 

közlekedést.

7.
TOP-3.2.1-16- 

BO1-2020-00152

Közfoglalkoztatási 

telephely 

energetikai 

korszerűsítése 

Parasznyán

Parasznya 

Község 

Önkormányzata

15 000 000 15 000 000 0 15 000 000 0 3 005 768 15 000 000 3 005 768 18 005 768

A projekt célja Parasznya 

Község Önkormányzatának 

területén található 

közfoglalkoztatási telephely 

energetikai korszerűsítése. 

Ennek keretében megvalósul 

a homlokzati falszerkezetek 

szigetelése, fűtéskorszerűsítés, 

nyílászárócsere, valamint  

projektarányos akadálymentesítés.
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8.
TOP-3.2.1-16- 

SO1-2019-00030

A Közösségi ház 

épületenergetikai 

fejlesztése Vörsön

Vörs Község 

Önkormányzata
34 830 000 34 830 000 0 34 830 000 1 035 061 13 123 033 35 865 061 13 123 033 48 988 094

A projekt keretein belül 

megvalósul az önkormányzati 

tulajdonú épület 

energiahatékonyság-központú 

fejlesztése a külső határoló 

szerkezetei korszerűsítése által, 

maximum háztartási méretű 

kiserőmű (HMKE) fotovillamos 

rendszer kialakítása saját 

villamosenergia-igény kielégítése 

céljából, fosszilis energiahordozó 

alapú hőtermelő berendezések 

korszerűsítése, cseréje és/vagy  

a kapcsolódó fűtési és  

HMV rendszerek korszerűsítése  

és az akadálymentesítés.

9.
TOP-3.2.2-15- 

JN1-2016-00010

Kísérőgáz és 

napenergia 

hasznosítása 

Kisújszálláson

Kisújszállás 

Város 

Önkormányzata

236 173 522 236 134 131 0 250 035 742 0 150 013 535 99 253 874 150 013 535 250 035 742

Kisújszállás Város Önkormányzata 

a projekt keretében a Kumánia 

Gyógy- és Strandfürdő területén 

található B-113-as gyógyvizes kút 

kísérőgázát kívánja hasznosítani 

egy önindításra képes 65 kW-os 

gázturbinával trigenerációs 

módon, valamint napenergia 

hasznosítását egy 79 kWh 

teljesítményű napelemes rendszer 

telepítésével. A napelem által 

termelt elektromos áramot, 

valamint a kísérőgázból átalakított 

hő- és árammennyiséget  

a közcéllal működtetett épületek 

hűtésére és fűtésére, valamint 

elektromos árammal történő 

ellátására használják fel.
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10.
TOP-4.2.1-15- 

JN1-2019-00028

Család- és 

Gyermekjóléti 

Szolgálat 

fejlesztése 

Kunmadarason

Kunmadaras 

Nagyközség 

Önkormányzata

79 164 037 79 164 037 0 79 164 037 14 082 948 6 465 726 93 246 985 6 465 726 99 712 711

A projekt keretében az újonnan 

kialakított épületben elhelyezésre 

kerül 4 iroda, irattár, foglalkoztató 

helyiség, teakonyha. Külön 

mozgáskorlátozott, vendég és 

dolgozói illemhelyek kerülnek 

kialakításra. Az épületben 

komplex akadálymentesítés 

készül. Az épület villamosenergia-

ellátását a tetőszerkezetre épített 

napelemes rendszer biztosítja.

11.
TOP-4.2.1-15- 

JN1-2019-00029

Szociális 

alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának 

fejlesztése 

Mezőtúron

Mezőtúr Város 

Önkormányzata
166 000 000 166 000 000 0 207 036 567 2 576 831 38 459 736 168 576 831 38 459 736 207 036 567

A projekt megvalósításával  

a Kedvezményezett a Mezőtúr 

Puskin u. 67. szám alatti 

telephelyen jelenleg 30 fő 

férőhely kapacitásra bejegyzett 

„nappali ellátás: időskorúak és 

demens személyek” szolgáltatást 

kívánja áthelyezni a projekt 

keretében újonnan épülő, 

korszerű épületbe. A fejlesztéssel 

biztosítottá válik a magasabb 

szükségletű személyek egy 

helyen történő szakszerű ellátása 

a megfelelő tárgyi és környezeti 

feltételek teljesülése mellett.
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12. 
TOP-3.2.1-16- 

SO1-2019-00043

Önkormányzati 

épület energetikai 

korszerűsítése 

Nagyszakácsi 

Község 

Önkormányzata

32 000 000 32 000 000 0 32 000 000 472 667 9 171 966 32 472 667 9 171 966 41 644 633

A projekt célja Nagyszakácsi 

Község Önkormányzata 

önkormányzati tulajdonú 

épületének energetikai 

korszerűsítése. A projekt 

hozzájárul a felhívásban 

meghatározott önkormányzati 

intézmények hatékonyabb 

energiahasználatához, 

racionálisabb 

energiagazdálkodásának 

elősegítéséhez. A projekt része 

a külső határoló szerkezetek 

utólagos szigetelése, külső 

nyílászárók cseréje. A fejlesztés 

részét képezi továbbá a fűtési 

és HMV rendszer korszerűsítése, 

cseréje, hőleadó berendezések 

korszerűsítése, cseréje, 

szükség esetén a kapcsolódó 

kéménytechnikai fejlesztések 

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

A miniszterelnök 8/2022. (II. 23.) ME határozata
a nemzetközi szerződések alapján működő Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság és  
Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság tagjának felmentéséről és új tagok kinevezéséről

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

Benked Lászlót

a Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság és a  Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság tagját 
e tisztségéből

2022. március 1-jei hatállyal felmentem.

 2. Ezzel egy időben

Pirityiné Szabó Juditot,
dr. Balozsán Líviát,
dr. Torda Mártát

a Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság és a Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság tagjává és

Magdó Jánost

a Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság tagjává 

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök


	A Kormány 51/2022. (II. 23.) Korm. rendelete
	az idősügyi digitalizációs program megvalósításához szükséges adatkezeléssel kapcsolatos, veszélyhelyzet ideje alatt érvényes egyes szabályokról

	A Kormány 52/2022. (II. 23.) Korm. rendelete
	az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 53/2022. (II. 23.) Korm. rendelete
	a fizetésképtelenségi nyilvántartás létrehozásával kapcsolatos feladatokról szóló 
75/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 54/2022. (II. 23.) Korm. rendelete
	a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 55/2022. (II. 23.) Korm. rendelete
	az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvá

	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 4/2022. (II. 23.) MvM rendelete
	az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 
58/2004. (VI. 18.) ESzCsM–BM együttes rendelet módosításáról

	A Kormány 1080/2022. (II. 23.) Korm. határozata
	a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Mesterséges Intelligencia Munkacsoportról

	A Kormány 1081/2022. (II. 23.) Korm. határozata
	a Dunai Regatta és Sportfesztivál, egyetemi evezős- és sárkányhajóverseny és kísérőrendezvényei 
2022. évi megrendezésével kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

	A Kormány 1082/2022. (II. 23.) Korm. határozata
	a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola tanteremfejlesztéséről

	A Kormány 1083/2022. (II. 23.) Korm. határozata
	a Miskolci Szakképzési Centrum Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium komplex fejlesztéséről

	A Kormány 1084/2022. (II. 23.) Korm. határozata
	a gazdaság újraindítását célzó egyedi fejlesztési támogatásokról szóló 1448/2021. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1085/2022. (II. 23.) Korm. határozata
	a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2. prioritási tengelyén egyes szennyvízelvezetési és 
-tisztítási projektek összköltségnöveléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításá

	A Kormány 1086/2022. (II. 23.) Korm. határozata
	a 2021–2027 időszakra vonatkozó Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz pénzügyi keretének területi felosztásáról

	A Kormány 1087/2022. (II. 23.) Korm. határozata
	a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről

	A miniszterelnök 8/2022. (II. 23.) ME határozata
	a nemzetközi szerződések alapján működő Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság és 
Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság tagjának felmentéséről és új tagok kinevezéséről


		2022-02-23T20:43:27+0100
	Dr. Ardó Mária




