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III. Kormányrendeletek

A Kormány 560/2022. (XII. 23.) Korm. rendelete
a 2023. év január havi távhőszolgáltatási támogatás veszélyhelyzeti kifizetéséről

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

1. § (1) A  távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 57/F.  §-ától, a  villamos energiáról szóló 2007. évi  
LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 115.  § 
(3)  bekezdésétől és a  távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelettől [a továbbiakban: 
51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet] eltérően a  2023. év január tárgyhavi támogatás tekintetében a  villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény szerinti átviteli rendszerirányító (a továbbiakban: rendszerirányító)  
2022. év decemberében támogatási előleget fizet távhőszolgáltató (a továbbiakban: igénylő) részére, a  Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által közölt, az elmúlt hat év lakosság számára 
nyújtott hőmennyiség adatain alapuló becslés szerint. A  becslést a  Hivatal e  rendelet hatálybalépését követő 
munkanapon küldi meg a rendszerirányító részére.

 (2) Az  igénylő 2022. év december hónapra vonatkozó támogatási igény 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet  
3. alcíme szerinti bejelentése során az  igény mértékét csökkenti a  rendszerirányítótól az  (1)  bekezdés alapján  
kapott kifizetéssel.

 (3) Amennyiben az  (1)  bekezdés alkalmazása miatt 2022. december havi támogatás tekintetében utólag túlfizetés 
állapítható meg, a  túlfizetés összegét a  rendszerirányító a  2023. év január hónapra vonatkozó támogatási 
igénybejelentés során számolja el.

 (4) Az e rendelet alapján kifizetett támogatás nem minősül az 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 8. § (1) bekezdés b) pontja 
szerinti jogosulatlan támogatásnak.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 561/2022. (XII. 23.) Korm. rendelete
a magyarországi gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges egyes rendelkezések 
veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

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

1. §  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt
a) a  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a  járványügyi készültségről szóló  

2020. évi LVIII. törvény 276–292. §-ától,
b) a  veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 160.  § (1) és 

(2) bekezdésétől, valamint
c) a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges tevékenységi körök 

meghatározásáról szóló 289/2020. (VI. 17.) Korm. rendelettől
eltérően e rendelet szabályai szerint kell eljárni.

2. §  E rendelet alkalmazásában
1.  államérdek: az  ágazati európai uniós és nemzeti jog által nem szabályozott, a  hálózatok és berendezések 

biztonságára és működőképességére, valamint az ellátás folyamatosságára vonatkozó vagy nemzetgazdasági 
szempontból alapvető gazdaságstratégiai érdekkel összefüggő közérdek;

2.  külföldi befektető:
a) a  3.  pontban meghatározott stratégiai társaságban meghatározott tulajdonrészt, illetve 

befolyást szerző, belföldön, az  Európai Unió más tagállamában, az  Európai Gazdasági Térségről 
szóló megállapodásban (a  továbbiakban: EGT megállapodás) részes államban vagy a  Svájci 
Államszövetségben bejegyzett jogi személy vagy egyéb szervezet, ha a jogi személyben vagy egyéb 
szervezetben a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a  továbbiakban: Ptk.) szerinti 
többségi befolyással rendelkező személy az Európai Unión, az Európai Gazdasági Térségen, valamint 
a  Svájci Államszövetségen kívüli állam állampolgára vagy ilyen államban bejegyzett jogi személy 
vagy egyéb szervezet;

b) az  Európai Unión, az  Európai Gazdasági Térségen, valamint a  Svájci Államszövetségen kívüli állam 
állampolgára vagy ilyen államban bejegyzett jogi személy vagy egyéb szervezet;

3.  stratégiai társaság: olyan magyarországi székhelyű korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő 
részvénytársaság, nyilvánosan működő részvénytársaság vagy felsőoktatási intézmény mint jogi személy, 
amelynek fő- vagy további tevékenységi körként végzett tevékenysége az  1.  mellékletben meghatározott 
stratégiai jelentőségű ágazatba, így különösen az  energia-, a  közlekedés, a  kommunikáció ágazatba, 
valamint az  Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról szóló,  
2019. március 19-i (EU) 2019/452 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4.  cikk (1)  bekezdés a)–e)  pontja 
szerinti ágazatba tartozik.

3. § (1) Stratégiai társaság esetén – ha a  szerződés megkötése, az  egyoldalú jognyilatkozat megtétele vagy a  társaság 
határozata (a  továbbiakban együtt: jogügylet) a  (2)–(4)  bekezdésben foglaltakat eredményezi – a  belgazdaságért 
felelős miniszterhez (a továbbiakban: miniszter) tett bejelentés szükséges a létrejött jogügyletekkel összefüggésben:
a) stratégiai társaságban fennálló tulajdoni részesedés részben vagy egészben, bármilyen tulajdonjog 

átruházási jogcímen – ideértve az apportálást is –, ingyenesen vagy visszterhesen történő átruházása,
b) stratégiai társaságban történő tőkeemelés,
c) stratégiai társaság átalakulása, egyesülése, szétválása,
d) stratégiai társaság által átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátása,
e) stratégiai társaság részvényén, üzletrészén haszonélvezeti jog alapítása.
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 (2) A  2.  § 3.  pontjában megjelölt ágazatokban köteles bejelenteni, ha a  befektetés összértéke eléri vagy meghaladja 
a 350 millió forintot
a) a  2.  § 2.  pont a)  alpontja szerinti külföldi befektető, valamint az  Európai Unió más tagállamában, az  EGT 

megállapodásban részes más államban vagy a Svájci Államszövetségben bejegyzett jogi személy vagy egyéb 
szervezet, illetve az  Európai Unió más tagállamának, az  EGT megállapodásban részes más államnak vagy 
a Svájci Államszövetségnek állampolgára, ha
aa) az  (1)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti jogügylet alapján közvetlenül vagy közvetett módon 

a stratégiai társaságban tulajdonrész megszerzése (a továbbiakban: tulajdonszerzés),
ab) az  (1)  bekezdés d)  pontja szerinti egyoldalú jognyilatkozat alapján közvetlenül vagy közvetett 

módon olyan kötvény tulajdonjogának a  megszerzése, amelynek az  átváltoztatása, átváltozása 
vagy az  annak alapján történő részvényjegyzése (a  továbbiakban: kötvény tulajdonjogának 
megszerzése), vagy

ac) az (1) bekezdés e) pontja szerinti szerződés vagy egyoldalú jognyilatkozat alapján közvetlenül vagy 
közvetett módon tulajdoni hányadot megtestesítő üzletrészen vagy részvényen haszonélvezeti jog 
megszerzése (a továbbiakban együtt: haszonélvezeti jog megszerzése)

 következtében a stratégiai társaságban közvetlenül vagy közvetett módon a Ptk. szerinti többségi befolyást 
szerez, vagy

b) a  2.  § 2.  pont b)  alpontja szerinti külföldi befektető a  tulajdonszerzés, a  kötvény tulajdonjogának 
megszerzése, vagy a  haszonélvezeti jog megszerzése következtében a  stratégiai társaságban közvetlenül 
vagy közvetetten legalább 5%-os, nyilvánosan működő részvénytársaság esetében legalább 3%-os 
részesedést szerez.

 (3) A bejelentési kötelezettség akkor is fennáll, ha a 2. § 2. pont b) alpontja szerinti külföldi befektető a tulajdonszerzés, 
a kötvény tulajdonjogának megszerzése, illetve a haszonélvezeti jog megszerzése következtében a 2. § 3. pontjában 
megjelölt ágazatba tartozó stratégiai társaságban 10%-os, 20%-os vagy 50%-os részesedést szerez, vagy ha a 2. § 
2.  pont b)  alpontja szerinti külföldi befektető a  tulajdonszerzésével, a  kötvény tulajdonjogának megszerzésével, 
illetve a  haszonélvezeti jog megszerzésével a  2.  § 3.  pontjában megjelölt ágazatba tartozó stratégiai társaságban 
– a  nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével – a  külföldi befektetők együttes részesedése meghaladja 
a 25%-ot.

 (4) A miniszterhez tett bejelentés és a bejelentés tudomásulvétele szükséges a 2. § 3. pontjában megjelölt ágazatokba 
tartozó tevékenység folytatásához nélkülözhetetlen infrastruktúrák, berendezések és eszközök átruházása, 
használati vagy működtetési jogának átengedése vagy ilyen vagyontárgyak biztosítékba adása (a  továbbiakban 
együtt: üzemeltetési jog) esetén is, ha az  üzemeltetési jogot külföldi befektető vagy olyan jogi személy vagy 
szervezet szerzi meg, amelyben a külföldi befektető közvetlenül vagy közvetetten a Ptk. szerinti többségi befolyással 
rendelkezik.

 (5) E  rendelet rendelkezései nem alkalmazhatók, ha a  külföldi székhelyű jogi személy vagy egyéb szervezet 
tekintetében létrejött (1) bekezdés szerint jogügylet
a) a  külföldi székhelyű jogi személy vagy egyéb szervezet stratégiai társaságnak minősülő magyarországi 

székhelyű leányvállalata tekintetében eredményezi a (2)–(4) bekezdésben foglaltakat,vagy
b) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kapcsolt vállalkozások tekintetében jön létre.

4. § (1) A miniszter az e § szerinti eljárást magyar nyelvű vagy magyar nyelvű hiteles fordítású bejelentés alapján folytatja le. 
A bejelentési kötelezettség megsértése esetén az eljárás lefolytatásának utólagos bejelentés alapján vagy hivatalból 
is helye van.

 (2) A bejelentést
a) a tulajdonszerzésre irányuló jogügylet létrejöttét,
b) a kötvény tulajdonjogának megszerzésére irányuló jogügylet létrejöttét,
c) a haszonélvezeti jog megszerzésére irányuló jogügylet létrejöttét vagy
d) az üzemeltetési jog megszerzésére irányuló jogügylet létrejöttét
követő 10 napon belül kell benyújtani a miniszternek.

 (3) A bejelentést
a) a külföldi befektető,
b) az  Európai Unió más tagállamában, az  EGT megállapodásban részes más államban vagy a  Svájci 

Államszövetségben bejegyzett jogi személy vagy egyéb szervezet,
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c) az  Európai Unió más tagállamának, az  EGT megállapodásban részes más államnak vagy a  Svájci 
Államszövetségnek az állampolgára,

d) a (2) bekezdés d) pontja esetén, ha az üzemeltetési jogot nem a külföldi befektető szerzi meg, az üzemeltetési 
jogot megszerző jogi személy vagy szervezet és a külföldi befektető közösen

köteles benyújtani (a továbbiakban együtt: bejelentő).
 (4) A miniszter előtti eljárásban a jogi képviselet kötelező.
 (5) A  bejelentő által aláírt és a  jogi képviselő által – a  jogi képviselő tevékenysége során használandó, törvényben  

előírt – elektronikus aláírással ellátott bejelentést elektronikus úton a miniszternek címezve kell benyújtani.
 (6) A bejelentési kötelezettség nem érinti a más jogszabályban meghatározott, a tulajdonszerzéssel, haszonélvezeti jog 

megszerzésével, kötvény tulajdonjogának megszerzésével, üzemeltetési jog megszerzésével összefüggő bejelentési 
vagy engedélyezési kötelezettséget.

5. § (1) A bejelentésnek tartalmaznia kell
a) a bejelentő természetes személy

aa) természetes személyazonosító adatait és magyarországi lakcímadatát vagy magyarországi 
lakcímadat hiányában külföldi lakó- vagy tartózkodási helyét,

ab) állampolgárságát, valamint
ac) elektronikus vagy postai kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét,

b) a bejelentő jogi személy vagy egyéb szervezet
ba) nevét, székhelyét és – ha van – magyarországi fióktelepének címét,
bb) hivatalos nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat ellátó állam megjelölését,
bc) elektronikus vagy postai kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét, valamint

c) a bejelentő képviseletében eljáró jogi képviselő adatait.
 (2) A bejelentéshez elektronikus úton mellékelni kell

a) a jogügylet részletes leírását,
b) a  tulajdonszerzésre, a  kötvény tulajdonjogának megszerzésére, a  haszonélvezeti jog megszerzésére, 

az  üzemeltetési jog megszerzésére irányuló jogügylet, és az  azok szempontjából releváns és lényeges 
körülmények részletes leírását,

c) a jogügylettel összefüggésben keletkezett iratokat, ideértve a jogügyletet tartalmazó okiratot és kapcsolódó 
társasági iratot, amelyek alapján megállapítható a külföldi befektető és a külföldi befektetőben részesedéssel 
rendelkező jogi személyek tulajdonosi szerkezete, valamint a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonos, 
a  tulajdonszerzésre, a  kötvény tulajdonjogának megszerzésére, a  haszonélvezeti jog megszerzésére, 
az üzemeltetési jog megszerzésére irányuló jogügylet alapjául szolgáló valamennyi okiratot, valamint ezekkel 
kapcsolatban létrejött társasági iratokat, határozatokat.

6. §  A bejelentéssel összefüggésben a  miniszter a  bejelentő jogi képviselőjével, szükség esetén a  bejelentővel 
a  bejelentésben megjelölt elérhetőségen elektronikus úton tart kapcsolatot. Ha a  bejelentésben megjelölt 
elérhetőségen sem a jogi képviselő, sem a bejelentő nem elérhető, ennek következménye a bejelentőt terheli.

7. §  A bejelentés megérkezéséről a miniszter haladéktalanul, de legfeljebb nyolc napon belül elektronikus úton írásbeli 
értesítést küld, amely tartalmazza
a) a bejelentés megérkezésének napját,
b) a bejelentő nevét és jogi képviselőjét,
c) annak megjelölését, hogy tulajdonszerzésére, kötvény tulajdonjogának megszerzésére, haszonélvezeti jog 

megszerzésére, üzemeltetési jog megszerzésére került-e sor, valamint
d) az arra vonatkozó figyelemfelhívást, hogy az értesítés csak a bejelentés megérkezésének tényéről szól és nem 

tekinthető a bejelentés tudomásulvételének.

8. § (1) A miniszter a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul megvizsgálja, hogy
a) a bejelentés megfelel-e az 5. §-ban rögzített feltételeknek,
b) a  bejelentő által a  tulajdonszerzés, a  kötvény tulajdonjogának megszerzése, a  haszonélvezeti jog 

megszerzése, az  üzemeltetési jog megszerzése esetén fennáll-e Magyarország államérdekének, 
közbiztonságának, közrendjének sérelme vagy veszélyeztetése, illetve ezek bekövetkezésének lehetősége, 
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különös tekintettel az  alapvető társadalmi szükségletek ellátásának biztonságára, összhangban az  Európai 
Unió Működéséről szóló szerződés 36. cikkével, 52. cikk (1) bekezdésével és 65. cikk (1) bekezdésével,

c) a bejelentő közvetlenül vagy közvetve nem az Európai Unióhoz tartozó tagállam kormányának – beleértve 
az  állami szerveket vagy a  fegyveres erőket is – ellenőrzése alatt áll-e, akár tulajdonosi szerkezete, akár 
jelentős finanszírozása révén,

d) a bejelentő az Európai Unió bármely tagállamában érintett volt-e biztonságot vagy közrendet veszélyeztető 
tevékenységben, illetve

e) fennáll-e komoly kockázata annak, hogy a  bejelentő bűncselekménynek minősülő tevékenységet fog 
folytatni.

 (2) Az  (1) bekezdés a) pontja szerinti vizsgálat alapján a miniszter a bejelentésben és mellékleteiben meg nem adott 
további adatok és információk közlését, illetve a  bejelentéshez nem mellékelt további iratok eredeti vagy hiteles 
másolati példányának – idegen nyelvű irat esetén magyar nyelvű hiteles fordításával együttes – benyújtására 
hívhatja fel a bejelentőt, legalább 3 napos, legfeljebb 10 napos vagy a bejelentőtől eltérő természetes személyt, jogi 
személyt vagy egyéb szervezetet legfeljebb 20 napos határidő tűzésével.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti felhívás eredménytelensége esetén a  miniszter a  benyújtott iratok alapján vizsgálja meg 
a bejelentést.

9. § (1) A  miniszter legkésőbb a  bejelentés megérkezésétől számított 30 munkanapon – vagy a  (2)  bekezdés szerinti 
esetben az ott meghatározott határidőn – belül, ha a 8. § (1) bekezdés b)–e) pontjában meghatározott körülmény
a) nem áll fenn, a bejelentés tudomásulvételét írásban visszaigazolja, vagy
b) fennáll, a  tulajdonszerzést, a  kötvény tulajdonjogának megszerzését, a  haszonélvezeti jog megszerzését, 

az üzemeltetési jog megszerzését megtiltja (a továbbiakban együtt: tiltó döntés).
 (2) Különösen indokolt esetben a  miniszter az  (1)  bekezdés szerinti ellenőrzés időtartamát legfeljebb tizenöt nappal 

meghosszabbíthatja, amelyről a bejelentőt – a tizenöt napos határidő letelte előtt – írásban értesíti.

10. § (1) A miniszter a tiltó döntést köteles megindokolni. Az indokolásban meg kell jelölni, hogy a tulajdonszerzés, a kötvény 
tulajdonjogának megszerzése, a  haszonélvezeti jog megszerzése, az  üzemeltetési jog megszerzése által a  8.  § 
(1)  bekezdés b)  pontja szerinti mely érdek sérül vagy veszélyeztetett, illetve a  8.  § (1)  bekezdés mely pontjába 
való ütközést állapított meg. Az  indokolásban fel kell hívni a kérelmező figyelmét a  tiltó döntés elleni jogorvoslat 
e rendelet szerinti szabályaira.

 (2) A tiltó döntés indokolása minősített adatot nem tartalmazhat.

11. § (1) A bejelentő a tiltó döntést az eljárás lényeges szabályainak megsértése miatt, valamint a 10. § szerinti minősítéssel 
összefüggésben közigazgatási nemperes eljárásban megtámadhatja. Az  eljárásra a  Fővárosi Törvényszék 
kizárólagosan illetékes.

 (2) Az eljárásban a jogi képviselet kötelező.
 (3) A kérelemről a bíróság a kérelem beérkezését követő 30 napon belül dönt. Ha a bíróság a jogsértést megállapítja, 

a  határozatot hatályon kívül helyezi, és a  minisztert új eljárásra kötelezi. Azonnali jogvédelem biztosításának 
az eljárásban nincs helye.

 (4) A miniszter a bejelentő személyes adatait az eljárás során, valamint a bejelentés ellenőrzése céljából
a) tiltó döntés meghozatala esetén a bejelentés benyújtását követő 5 évig, bírósági jogorvoslati eljárás esetén 

annak jogerős befejezésétől számított 5 évig,
b) a  bejelentés tudomásulvételének visszaigazolása esetén a  külföldi befektető tulajdonjoga, haszonélvezeti 

joga vagy a kötvény tulajdonjoga fennállása idejéig, de legfeljebb 5 évig
kezeli.

12. § (1) A bejelentési kötelezettség teljesítését a miniszter ellenőrzi.
 (2) Ha az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a bejelentésre kötelezett az e rendelet szerinti 

bejelentési kötelezettségét nem teljesítette, a miniszter a 13. § szerint bírságot szab ki, és ha
a) a  tulajdonszerzéssel, kötvény tulajdonjogának megszerzésével, a  haszonélvezeti jog megszerzésével, 

az  üzemeltetési jog megszerzésével összefüggésben nem áll fenn a  8.  § (1)  bekezdés b)–e)  pontja szerinti 
körülmény, a jogügylet tudomásulvételét írásban visszaigazolja,
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b) a  tulajdonszerzéssel, kötvény tulajdonjogának megszerzésével, a  haszonélvezeti jog megszerzésével, 
az  üzemeltetési jog megszerzésével összefüggésben fennáll a  9.  § (1)  bekezdés b)–e)  pontja szerinti 
körülmény, tiltó döntést hoz.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés határidejére a 9. § (1) és (2) bekezdését kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy 
a határidőt a bejelentés megérkezése helyett a jogügyletről való tudomásszerzéstől kell számítani.

 (4) Nem folytatható hatósági ellenőrzés, illetve a  jogsértés megállapítására irányuló eljárás a  bejelentés elmulasztása 
miatt, ha a tulajdonszerzésnek, a haszonélvezeti jog megszerzésének, a kötvény tulajdonjogának megszerzésének, 
az  üzemeltetési jog megszerzésének a  miniszter tudomására jutásától számított 6 hónap, de legkésőbb 
a körülményektől számított 5 év eltelt.

13. § (1) Azt, aki a  bejelentéssel összefüggő kötelezettségét megszegi, ha a  cselekménye bűncselekményt nem valósít 
meg, valamint e  rendelet szerinti érvénytelenség fennállása mellett a  miniszter – az  eset összes körülményének 
vizsgálatával – a tranzakció értékének kétszereséig terjedő, de
a) természetes személy külföldi befektető esetén legalább 100 000 forintot meghaladó,
b) jogi személy vagy egyéb szervezet külföldi befektető esetén legalább a  tulajdonszerzéssel, a  kötvény 

tulajdonjogának megszerzésével, a haszonélvezeti jog megszerzésével, az üzemeltetési jog megszerzésével 
érintett stratégiai társaság legutolsó üzleti évében elért nettó árbevételének 1%-át meghaladó

közigazgatási bírsággal sújthatja.
 (2) A bírság megfizetésére fizetési kedvezmény nem engedélyezhető.

14. §  A bejelentésre – az  e  rendeletben foglalt eltérésekkel – megfelelően alkalmazni kell az  általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénynek a  nyelvhasználatra és a  tolmács igénybevételére, a  megkeresésre, 
az adatkezelésre, a kapcsolattartás általános szabályaira, a képviseletre, az iratra, a határidő számítására, a kérelemre, 
az  igazolási kérelemre, a  kézbesítettnek tekintettséggel szembeni kifogásra, továbbá a  költségmentességre 
vonatkozó rendelkezéseit, azzal, hogy ahol az  általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény ügyfelet említ, 
azon e rendelet alkalmazásában bejelentőt kell érteni.

15. § (1) A  bejelentés tudomásulvételéről szóló visszaigazolásokról, valamint a  tiltó döntésekről a  miniszter nyilvántartást 
vezet.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban rögzített adatokat a 11. § (4) bekezdésében megjelölt határidő elteltével 
törölni kell.

16. §  A miniszter a 8. § (1) bekezdésében és 12. § (1) bekezdésében meghatározott feladata ellátása során megkereséssel 
fordulhat bármely állami szervhez, amely a megkeresést 5 napon belül köteles teljesíteni.

17. § (1) A 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja és a 3. § (2) és (3) bekezdése szerinti esetben a stratégiai társaság részvénykönyvébe, 
illetve tagjegyzékébe való bejegyzésre irányuló kérelmet a  bejelentés tudomásulvétele visszaigazolásának 
birtokában lehet benyújtani. A bejelentés tudomásulvétele visszaigazolásának hiányában vagy ha a miniszter tiltó 
döntést hozott, a  szerző fél a  részvénykönyvbe nem jegyezhető be, illetve a  tagjegyzékben nem tüntethető fel, 
a jogügylet tárgyát képező részesedések alapján a stratégiai társaságban semmilyen jogot nem gyakorolhat.

 (2) A  stratégiai társaság a  3.  § (1)  bekezdésében megjelölt jogügylettel összefüggő, a  cégnyilvánosságról, a  bírósági 
cégeljárásról és a  végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a  továbbiakban: Ctv.) szerinti változásbejegyzési 
eljárásban, a  3.  § (1)  bekezdés c)  pontja esetén a  cégbejegyzési eljárásban köteles a  cégbejegyzési, 
változásbejegyzési kérelemhez teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot csatolni arról, hogy 
stratégiai társaságnak minősül, továbbá köteles csatolni a  bejelentés tudomásulvételének visszaigazolását. 
E  bekezdés szerinti esetben a  Ctv. 50.  § (5)  bekezdésében és 57.  § (3)  bekezdésében meghatározott 
kérelembenyújtási határidő a  bejelentés miniszter általi tudomásulvétele visszaigazolásának kézhezvételét követő 
naptól kezdődik.

 (3) A stratégiai társaság, valamint az érintett társaság tekintetében a cégnyilvántartásba a bejelentés tudomásulvétele 
visszaigazolásának hiányával vagy a  miniszter tiltó döntése ellenére bejegyzett adatot – ide értve azt az  esetet is, 
ha a tiltó döntés meghozatalára az adat bejegyzését követően, utólagos bejelentés alapján vagy hivatalból indított 
vizsgálat nyomán, a  12.  § (4)  bekezdésében megjelölt határidőn belül kerül sor – a  cégbíróság törvényességi 
felügyeleti eljárás keretében törli.
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18. § (1) Semmis az a szerződés, egyoldalú jognyilatkozat vagy a társaság határozata,
a) amely e rendelet rendelkezéseibe ütközik, vagy
b) amelyre vonatkozóan a miniszter tiltó döntést hozott.

 (2) Az (1) bekezdés a) pontja esetén a szerződés, egyoldalú jognyilatkozat vagy a társaság határozata a meghozatalának 
időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a  12.  § szerinti vizsgálat eredményeként a  miniszter 
megállapítja, hogy a szerződés, egyoldalú jognyilatkozat vagy a társaság határozata meghozatalát nem tiltotta volna 
meg, ezáltal az érvénytelenség okát határozatával utólag kiküszöböli.

 (3) Az  érvénytelenség okának utólagos kiküszöbölése esetén a  felek úgy kötelesek eljárni, mintha a  szerződés, 
egyoldalú jognyilatkozat vagy a társaság határozata a meghozatalának időpontjától érvényes lett volna.

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

20. § (1) E  rendelet rendelkezéseit az e  rendelet hatálybalépését követően létrejött, 3. § (1) bekezdése szerinti jogügyletek 
esetén kell alkalmazni.

 (2) Az  e  rendelet hatálybalépése napját megelőzően tett bejelentések tekintetében folyamatban lévő eljárásokat 
az e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezések szerint kell lefolytatni.

 (3) A  miniszter a  bejelentési kötelezettség 12.  § szerinti utólagos vizsgálata során a  jogügylet létrejöttének 
időpontjában hatályos szabályok betartását vizsgálja.

 (4) A  18.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti jogkövetkezmény megállapítása szempontjából a  jogügylet létrejöttének 
időpontjában hatályos szabályozás irányadó.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 561/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez

  A  B  C

1.  Szektor  TEÁOR kód  Ágazat

 2. Vegyi szektor

 19 Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás

 20 Vegyi anyag, termék gyártása

 21 Gyógyszergyártás

 3. Kereskedelmi létesítmények

 45 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása

 47 Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)

 46 Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)

 4. Kommunikációs szektor

 58 Kiadói tevékenység

 59 Film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás

 60 Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás

 61 Távközlés

 5.

Kritikus ipari szektor
(benne az elektronika, a gépipar,
az acélgyártás és a közlekedési 
eszközök
gyártása)

 26 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása

 27 Villamos berendezés gyártása

 28 Gép, gépi berendezés gyártása

 29 Közúti jármű gyártása

 30 Egyéb jármű gyártása

 24 Fémalapanyag gyártása

 25 Fémfeldolgozási termék gyártása

 6. Védelmi ipar
 254 Fegyver-, lőszergyártás

 304 Katonai harcjármű gyártása

 7. Gátak  4291 Vízi létesítmény építése
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 8. Energiaszektor  35 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás

 9.
Vészhelyzethez kapcsolódó 
szolgáltatások

 8422 Honvédelem

 8424 Közbiztonság, közrend

 8425 Tűzvédelem

10. Pénzügyi szektor
64 Pénzügyi közvetítés

65 Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok

 11. Élelmiszerágazat és mezőgazdaság

 10 Élelmiszergyártás

 11 Italgyártás

 12 Dohánytermék gyártása

 01
Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és 
kapcsolódó szolgáltatások

 02 Erdőgazdálkodás

0 3 Halászat, halgazdálkodás

 6820

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése – 
kizárólag abban az esetben, ha a mező- és erdőgazdálkodási 
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 
17. pontja szerinti mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld 
vonatkozásában is végzi

 12. Kormányzati létesítmények  84 Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás

 13. Egészségügy

 86 Humán-egészségügyi ellátás

 87 Bentlakásos, nem kórházi ápolás

 88 Szociális ellátás bentlakás nélkül

 14. Információs technológia
 62 Információ-technológiai szolgáltatás

 63 Információs szolgáltatás

 15. Nukleáris szektor  2446 Nukleáris fűtőanyag gyártása

 16. Építőipar

 41 Épületek építése

 42 Egyéb építmény építése

 43 Speciális szaképítés

 17. Vízellátás és szennyvíz-szolgáltatás
 36 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

 37 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

 18. Hulladékgazdálkodás
 38 Hulladékgazdálkodás

 39 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

 19. Építőalapanyag-ipar  23 Nemfém ásványi termék gyártása

 20. Közlekedés, szállítás, logisztika

 49 Szárazföldi, csővezetékes szállítás

 50 Vízi szállítás

 51 Légi szállítás

 52 Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység

 53 Postai, futárpostai tevékenység

 21. Orvosi eszköz gyártása  325 Orvosi eszköz gyártása

 22. Turizmus
 55 Szálláshely-szolgáltatás

 56 Vendéglátás

 23.
Adminisztratív és szolgáltatást 
támogató tevékenység

 782 Munkaerőkölcsönzés
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 24. Kritikus jelentőségű nyersanyag

05 Szénbányászat

 06 Kőolaj-, földgázkitermelés

 07 Fémtartalmú érc bányászata

 08 Egyéb bányászat

 09 Bányászati szolgáltatás

 25. Oktatás
8542 
8560

Felsőfokú oktatás 
Oktatást kiegészítő tevékenység

A Kormány 562/2022. (XII. 23.) Korm. rendelete
a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló  
2012. évi I. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról, továbbá a csődeljárásról és 
a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról 
és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 521/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján elrendelt felszámolási eljárások részletszabályairól

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

1. §  A Bérgarancia Alapról szóló 1994.  évi LXVI.  törvényt (a  továbbiakban: Btv.), a  munka törvénykönyvéről szóló 
2012.  évi I.  törvényt (a  továbbiakban: Mt.), valamint a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991.  évi 
XLIX.  törvény, valamint a  cégnyilvánosságról, a  bírósági cégeljárásról és a  végelszámolásról szóló 2006.  évi 
V.  törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 521/2022. (XII. 13.) Korm. rendeletet 
(a  továbbiakban:  R.) az  Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára 
tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet 
kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet 
ideje alatt az e rendeletben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A Btv. 3. §-át és 6. § (2) bekezdését az R. 4. §-a alapján elrendelt felszámolási eljárással összefüggésben benyújtott 
támogatás iránti kérelem vonatkozásában azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy az  ideiglenes vagyonfelügyelő, 
illetve a  felszámoló a  támogatás iránti kérelmeket összevont – egyösszegű – kérelemként (a  továbbiakban: 
összevont támogatás iránti kérelem), elektronikus úton az e célra rendszeresített informatikai rendszer mellőzésével 
is benyújthatja az állami foglalkoztatási szervhez

 (2) Az összevont támogatás iránti kérelemben a kérelemmel érintett munkavállalók adatait nem kell feltüntetni.

3. § (1) A  Btv. 5.  §-át az  összevont támogatás iránti kérelem intézése során azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy 
az  összevont támogatás iránti kérelemben megjelölt egyösszegű munkabértartozást az  állami foglalkoztatási 
szerv a  kérelem beérkezésétől számított öt munkanapon belül a  kérelemben megjelölt és e  célra elkülönített 
bankszámlára átutalja.

 (2) Az  ideiglenes vagyonfelügyelő, illetve a  felszámoló az  (1)  bekezdés szerint átutalt összevont támogatás alapján 
a  munkavállalókat megillető munkabérek – munkavállalókat terhelő közterhekkel csökkentett – összegének 
a  munkavállalók részére történő megfizetését az  összevont támogatásnak az  elkülönített bankszámlán történő 
jóváírását követő öt munkanapon belül teljesíti.

 (3) Az  ideiglenes vagyonfelügyelő, illetve a  felszámoló a  munkavállalók részére teljesített kifizetésekkel egyidejűleg 
intézkedik a  munkavállalókat terhelő közterheknek az  állami adó- és vámhatóság részére történő megfizetéséről 
a  felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet nevében és a  gazdálkodó szervezet adószámának feltüntetésével, 
valamint a munkabért – határozat vagy jogszabály alapján – terhelő levonásoknak a  levonások jogosultjai részére 
történő kifizetéséről.
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 (4) Az  ideiglenes vagyonfelügyelő, illetve a  felszámoló a  (2) és (3)  bekezdésben foglalt kifizetések teljesítését követő 
45 napon belül köteles az állami foglalkoztatási szerv felé elektronikus úton munkavállalónkénti részletezettséggel 
elszámolást benyújtani, ezzel egyidejűleg az összevont támogatási kérelem alapján igényelt összeg fel nem használt 
részét az állami foglalkoztatási szerv részére visszafizetni.

4. §  Az Mt. 53. § (1) és (2)  bekezdését az  R. 4.  §-a alapján elrendelt felszámolási eljárásban azzal az  eltéréssel kell 
alkalmazni, hogy a  munkáltató a  felszámolási eljárás befejezéséig jogosult a  munkavállalót más munkáltatónál 
foglalkoztatni.

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

6. §  E rendelet rendelkezéseit az  e  rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő bérgarancia eljárásokban és 
felszámolási eljárásokban is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 563/2022. (XII. 23.) Korm. rendelete
a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak végrehajtási rendjéről

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

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed
a) a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak keretében nyújtott támogatásból finanszírozott 

programokat és projekteket koordináló szervezetekre és személyekre,
b) a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak által támogatást igénylő vagy támogatásban részesülő 

természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiség nélküli szervezetekre, és
c) a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak keretében finanszírozott programok és projektek 

értékelésében és megvalósításában, valamint ellenőrzésében részt vevő szervezetekre és személyekre.
 (2) Az  e  rendelet hatálya alá tartozó források felhasználásának tekintetében az  államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet
csak akkor kell alkalmazni, ha e rendelet eltérő szabályokat nem állapít meg.

 (3) Az  e  rendeletben foglalt jogokat és kötelezettségeket a  Svájci Szövetségi Tanács és Magyarország Kormánya 
között létrejött, az  Európai Unió kiválasztott tagállamai számára az  Európai Unión belüli gazdasági és társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentését célzó Svájci Hozzájárulás II. időszak végrehajtásáról szóló keretmegállapodás 
kihirdetéséről szóló 507/2022. (XII. 13.) Korm. rendelettel [a  továbbiakban: 507/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet], 
továbbá az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Atr.) összhangban kell gyakorolni és 
teljesíteni.
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2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában
 1. audit hatóság: az  Országspecifikus feltételek 2.4.  pontjában kijelölt, a  Svájci–Magyar Együttműködési 

Program II. időszakának ellenőrzéséért (második szintű ellenőrzésért) felelős független nemzeti szintű szerv,
 2. állami támogatás: az Atr. 2. § 1. pontja szerinti támogatás,
 3. célkitűzés: a Szabályzatban meghatározott támogatási terület, amely tematikus területekből áll,
 4. együttműködési program: a  Svájci Hozzájárulás keretében Magyarországon létrehozott Svájci–Magyar 

Együttműködési Program II. időszak (Svájci Alap),
 5. értékelő bizottság: a  Nemzeti Irányító Hatóság vagy a  program operátor által létrehozott testület, amely 

javaslatot tesz a  támogatandó támogatási intézkedésekre a  Keretmegállapodásban rögzített és az  egyes 
pályázati felhívásokban meghatározott kritériumok alapján,

 6. éves ülés: a  Nemzeti Irányító Hatóság és a  svájci hatóságok  éves találkozója, amelyen áttekintésre kerül 
az együttműködési program végrehajtásával kapcsolatos előrehaladás,

 7. hazai informatikai rendszer: a Nemzeti Irányító Hatóság iránymutatása alapján a közreműködő szervezet által 
működtetett, a pályázatok elektronikus benyújtását és a  támogatási intézkedések végrehajtásának nyomon 
követését támogató számítástechnikai információs rendszer,

 8. hazai partner: a  támogatási intézkedés végrehajtása során elérendő célok megvalósulását elősegítő, 
Magyarországon bejegyzett jogi személy, költségvetési szerv, nem kormányzati szervezet, vagy ha a pályázati 
felhívás megengedi, természetes személy,

 9. hitelesítési tevékenység: a  hitelesítést végző szerv által végzett, folyamatba épített, dokumentumalapú és 
helyszíni ellenőrzések összessége (első szintű ellenőrzés),

10. hitelesítést végző szerv: a programkomponensek, projektgazdák, hazai és svájci partnerek felmerült költségei 
tekintetében a közreműködő szervezet, a program operátorok, a közreműködő szervezet felmerült költségei 
és a technikai támogatás tekintetében a Nemzeti Irányító Hatóság,

11. hozzájárulás: a  Svájci Államszövetség által a  partnerállamok részére biztosított, vissza nem térítendő 
pénzügyi hozzájárulás,

12. igazoló hatóság: az  Országspecifikus feltételek 2.3.  pontjában kijelölt, az  államháztartásért felelős miniszter 
irányítása alatt álló független nemzeti szintű szerv, amely felel az  együttműködési program pénzügyi 
ellenőrzéséért,

13. irányító bizottság: a  támogatási intézkedés végrehajtásának felügyelete és irányítása céljából a  Nemzeti 
Irányító Hatóság által létrehozott testület,

14. Keretmegállapodás: a  Svájci Szövetségi Tanács és Magyarország Kormánya között létrejött,  
az  507/2022. (XII. 13.) Korm. rendelettel kihirdetett megállapodás, amely az  együttműködési program 
megvalósítására vonatkozó főbb keretszabályokat tartalmazza,

15. kifizetési dokumentáció: a  közreműködő szervezet által a  projektek és programkomponensek pénzügyi 
előrehaladásáról összeállított, teljesítésigazolással ellátott és hitelesített, a  hazai informatikai rendszerben 
rögzített és ki nem fizetett, támogatásra jogosult számlák vagy egyéb bizonylatok összessége,

16. kifizetési kérelem: a  kedvezményezett által benyújtott, ki nem fizetett, támogatásra jogosult költségeket 
tartalmazó pénzügyi beszámoló,

17. kötelezettségvállalás: a  Keretmegállapodás alapján a  teljes támogatási összeg terhére egy támogatási 
intézkedéshez rendelt fizetési kötelezettség vállalásáról szóló jognyilatkozat,

18. közreműködő szervezet: az Országspecifikus feltételek 2.2. pontjában kijelölt nemzeti szintű szerv, a Nemzeti 
Irányító Hatóság felelőssége alatt vagy a  Nemzeti Irányító Hatóság nevében a  kedvezményezettekkel 
kapcsolatban eljáró nonprofit gazdasági társaság,

19. monitoring: a  programok és a  projektek végrehajtásának nyomon követését, a  vonatkozó támogatási 
szerződésekben meghatározott eljárások megfelelőségét, az  előrehaladás vizsgálatát, és a  lehetséges 
problémák időben történő azonosítását szolgáló tevékenység,

20. nem kormányzati szervezet: önálló jogi személyiséggel bíró, nonprofit, nem kereskedelmi célú, 
az önkormányzatoktól, a központi kormányzattól, az állam- és közigazgatás szerveitől, politikai pártoktól és 
kereskedelmi szervezetektől független szervezet, ide nem értve a vallási szervezeteket és a politikai pártokat,

21. Nemzeti Irányító Hatóság: az  Országspecifikus feltételek 2.1.  pontjában kijelölt, az  európai uniós források 
felhasználásáért felelős miniszter által irányított nemzeti szintű szerv, amely az  együttműködési program 
szabályszerű végrehajtásáért felel,
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22. nemzeti szintű szerv: a  Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak tekintetében a  Nemzeti Irányító 
Hatóság, a közreműködő szervezet, az igazoló hatóság és az audit hatóság,

23. nevesített támogatási intézkedés: a  svájci hatóságok és a  Nemzeti Irányító Hatóság egyetértésével 
az Országspecifikus feltételekben meghatározott, támogatásban részesülő projekt vagy program,

24. operatív bizottság: a  Nemzeti Irányító Hatóság által létrehozott testület, amely rendszeresen vizsgálja 
az  együttműködési program végrehajtásának előrehaladását az  elvárt eredmények és célok elérése 
érdekében,

25. Országspecifikus feltételek: a  Keretmegállapodás melléklete, amely a  hozzájárulás tematikus és földrajzi 
felosztását, Magyarország és a  Svájci Államszövetség által elfogadott egyedi szabályokat, valamint 
az  együttműködési programban, illetve a  támogatási intézkedésekben részt vevő szervezetek közötti 
felelősség- és feladatmegosztást tartalmazza,

26. partnerállam: a Svájci Hozzájárulás kedvezményezett állama,
27. partnerségi megállapodás: a  kedvezményezett és a  támogatási intézkedés végrehajtásában részt vevő 

partnerek közötti megállapodás, amely a felek közötti együttműködést szabályozza,
28. program: Magyarország nemzeti prioritásaival, szakpolitikáival vagy stratégiáival összhangban, a hozzájárulás 

támogatásával végrehajtott programkomponensek koherens összessége, amely egyetlen átfogó végrehajtási 
és költségvetési keretet alkot, átfogó célokkal,

29. programkomponens: a  hozzájárulás támogatásával végzett tevékenységek sorozata, amelyek célja az  adott 
programra vonatkozóan elfogadott célkitűzések és eredmények elérése,

30. programkomponens operátor: olyan jogalany, akit vagy amelyet a  program operátor megbíz egy adott 
programkomponens előkészítésével és végrehajtásával,

31. programmenedzsment forrás: a  programok végrehajtásával összefüggésben felmerülő költségek 
finanszírozására szolgáló pénzügyi keret az egyes programok költségvetésén belül,

32. program operátor: a program előkészítéséért és irányításáért felelős jogi személy,
33. projekt: a  hozzájárulás támogatásával végrehajtott, a  kitűzött célok és eredmények elérésére irányuló 

egybefüggő tevékenységek sorozata,
34. projektgazda: a projekt kezdeményezéséért, előkészítéséért és végrehajtásáért felelős jogi személy,
35. svájci hatóságok: a  Svájci Államszövetség részéről eljáró hatóságok, egyrészt a  Svájci Fejlesztési és 

Együttműködési Ügynökség útján eljáró, a  svájci Szövetségi Külügyminisztérium és a  svájci Gazdasági 
Államtitkárságon keresztül eljáró svájci Szövetségi Gazdasági, Oktatási és Kutatási Minisztérium, másrészt 
a  Nemzeti Irányító Hatósággal történő kapcsolattartásért felelős Svájc Budapesti Nagykövetsége, valamint 
a Svájci Hozzájárulás Programiroda,

36. Svájci Hozzájárulás: a  Svájci Államszövetség által létrehozott támogatási alap hivatalos megnevezése, 
amelynek részét képezik az egyes partnerállamok tekintetében létrehozott együttműködési programok,

37. svájci partner: olyan svájci természetes vagy jogi személy, aki vagy amely rendelkezik a  megfelelő 
szakértelemmel, továbbá aktívan részt vesz a támogatási intézkedés végrehajtásában, és ahhoz hatékonyan 
hozzájárul,

38. svájci partnerségi alap: a  Svájci Államszövetség által kezelt alap, amelynek célja a  svájci szakértelem 
elérhetővé tétele a partnerállamok számára, a támogatási intézkedések minőségének és fenntarthatóságának 
elősegítése, a partnerségek előmozdítása és a kétoldalú kapcsolatok erősítése érdekében,

39. szabálytalanság: a  Svájci Hozzájárulás jogi keretének a  Keretmegállapodásban meghatározottak szerinti 
megsértése, valamint az  együttműködési programra vonatkozó jogszabályok, illetve a  támogatási 
szerződésben foglaltak megsértése, amely az  együttműködési program tervezése vagy végrehajtása 
sérelméhez vezet vagy vezethet, vagy pénzügyi kárt okozhat,

40. Szabályzat: a  Svájci Államszövetség által a  Svájci Hozzájárulás II. időszak végrehajtásáról kiadott 
dokumentum, amely az  együttműködési program végrehajtására vonatkozó általános szabályokat és 
eljárásokat tartalmazza,

41. tanácsadó bizottság: a Nemzeti Irányító Hatóság által egy tematikus területen létrehozott testület, amelynek 
feladata a  pályáztatás útján kiválasztandó projektek és programkomponensek tekintetében az  eljárás 
értékelése és hitelesítése a Szabályzatban meghatározottak szerint,

42. támogatás: a Svájci Államszövetség által rendelkezésre bocsátott pénzügyi hozzájárulás, és a Magyarország 
által rendelkezésre bocsátott pénzügyi forrás (nemzeti társfinanszírozás) együttes összege,
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43. támogatáselőkészítési alap: az  együttműködési program keretében a  második körös pályázatok 
előkészítéséhez és a  program operátoroknál a  programok előkészítésével kapcsolatban felmerülő 
menedzsment költségekhez nyújtott pénzügyi forrás,

44. támogatási intézkedés: az  együttműködési program keretében megvalósuló konkrét projekt, program vagy 
a technikai támogatásból finanszírozott tevékenység,

45. támogatási megállapodás: a  Svájci Államszövetség és Magyarország, valamint szükség esetén  további 
szerződő felek közötti megállapodás, amely egy adott támogatási intézkedés végrehajtását szabályozza,

46. támogatási szerződés: a  támogatási megállapodás, a végrehajtási megállapodás, továbbá egyéb támogatási 
jogviszonyt szabályozó szerződés,

47. technikai segítségnyújtás: az együttműködési programban a Nemzeti Irányító Hatóság működését támogató 
pénzügyi forrás,

48. technikai segítségnyújtási alap: az  együttműködési program hatékony és eredményes végrehajtásához 
nyújtott pénzügyi forrás,

49. technikai támogatás: a technikai segítségnyújtási alap és a támogatáselőkészítési alap összessége,
50. tematikus terület: az Országspecifikus feltételekben meghatározott célkitűzésen belüli részegység,
51. végrehajtási megállapodás: az  adott projekt vonatkozásában a  Nemzeti Irányító Hatóság és a  projektgazda 

között létrejövő támogatási szerződés a  közreműködő szervezet ellenjegyzése mellett, valamint az  adott 
program vonatkozásában a  Nemzeti Irányító Hatóság, a  közreműködő szervezet és a  program operátor 
közötti támogatási szerződés, amely egy adott támogatási intézkedés végrehajtását szabályozza,

52. visszatérítési kérelem: a Nemzeti Irányító Hatóság svájci hatóságokkal történő elszámolásának alapját képező 
pénzügyi alátámasztó dokumentum, amely az adott támogatási intézkedés előrehaladásáról is beszámol.

 (2) E rendelet állami támogatásokra vonatkozó rendelkezései alkalmazásában
 1. acélipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 43. pontja szerinti ipar,
 2. alapkutatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 84. pontja szerinti kísérleti vagy elméleti munka,
 3. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül 

kiszámítható a bruttó támogatástartalom,
 4. áttelepítés: ha

a) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó 
beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az Európai Gazdasági Térségről 
szóló megállapodás (a továbbiakban: EGT-megállapodás) egyik szerződő felének területén található 
létesítményből (a  továbbiakban: eredeti létesítmény) az  EGT megállapodás egy másik szerződő 
felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül 
(a továbbiakban: támogatott létesítmény),

b) az eredeti, valamint a  támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás 
legalább részben ugyanazokat a  célokat szolgálja, és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy 
igényeit elégíti ki, és

c) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó 
vállalkozás valamely, az  EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló 
tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg,

 5. belső energiapiaci szabályozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 131. pontja szerinti szabályok,
 6. bérköltség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 31. pontja szerinti költség,
 7. bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 111. pontja szerinti üzemanyag,
 8. dedikált infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely ex-ante módon meghatározhatóan az érintett vállalkozás 

igényeihez igazítottan jön létre,
 9. digitalizáció: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 103c. pontja szerinti fejlesztés,
10. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,
11. eljárási innováció: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 97. pontja szerinti innováció,
12. elsődleges mezőgazdasági termelés: az  Európai Unió működéséről szóló szerződés (a  továbbiakban: EUMSz) 

I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi 
tulajdonságát megváltoztató tevékenységet,

13. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,
14. energetikai infrastruktúra: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 130.  pontja szerinti fizikai berendezés 

vagy létesítmény,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 213. szám 9869

15. energiahatékonyság: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 103.  pontja szerint megtakarított 
energiamennyiség,

16. energiahatékony távfűtés és távhűtés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 124. pontja szerinti távfűtés és 
távhűtés,

17. élelmiszer: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (63) bekezdése szerinti élelmiszer,
18. élelmiszeralapú bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 113. pontja szerinti üzemanyag,
19. észszerű nyereség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 142. pontja szerinti nyereség,
20. fenntartható bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 112. pontja szerinti üzemanyag,
21. foglalkoztatottak számának nettó növekedése: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 32.  pontja szerinti 

növekedés,
22. független harmadik fél: olyan vállalkozás, amely nem minősül egy másik meghatározott vállalkozás 

vonatkozásában a  651/2014/EU bizottsági rendelet I.  melléklet 3.  cikk (2)  bekezdése szerinti 
partnervállalkozásnak vagy (3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozásnak,

23. hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti munkavállaló,
24. helyi infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely helyi szinten járul hozzá az  üzleti és fogyasztói környezet 

korszerűsítéséhez, és ipari bázisok fejlesztéséhez,
25. immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,
26. induló beruházás: az  a  tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új 

létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának 
a  létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes 
termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a  részesedésszerzés kivételével 
olyan létesítmény eszközeinek az  eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlása, amely 
létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna,

27. innovatív kisvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 80. pontja szerinti kisvállalkozás,
28. innovációs klaszter: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 92. pontja szerinti klaszter,
29. innovációs támogató szolgáltatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 95. pontja szerinti szolgáltatás,
30. innovációs tanácsadás: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 94.  pontja szerinti tanácsadás, 

segítségnyújtás és képzés,
31. ipari kutatás: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 85.  pontja szerinti tervezett kutatás vagy kritikus 

vizsgálat,
32. kapcsolt energiatermelés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 108. pontja szerinti energiatermelés,
33. kísérleti fejlesztés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 86. pontja szerinti fejlesztés,
34. kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint meghatározott vállalkozás,
35. kockázatfinanszírozási célú befektetés: a  végső kedvezményezett kis- és középvállalkozásnak nyújtott 

sajáttőke- és kvázisajáttőke-befektetés, hitel, kezességvállalás, illetve ezek kombinációja,
36. környezetvédelem: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 101. pontja szerinti tevékenység,
37. közszolgáltatás: az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatás,
38. kutatási infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 91. pontja szerinti infrastruktúra,
39. kutatási és tudásközvetítő szervezet: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti szervezet,
40. kvázisajáttőke-befektetés: a  saját tőke és a  hitelfinanszírozás közé besorolt finanszírozási forma, amely 

az  elsőhelyi hitelnél magasabb, de a  törzsrészvénynél alacsonyabb kockázattal jár és a  nemfizetéssel 
szemben nincs biztosítva, valamint amelynek hozama a  tulajdonos számára elsősorban a  célvállalkozás 
nyereségétől vagy veszteségétől függ (pl. a biztosíték nélküli és alárendelt kölcsöntőke, ideértve a mezzanin 
tőkét is, tőkévé alakítható adósság vagy elsőbbségi tőke),

41. lakóépület: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 103a. pontja szerinti épület,
42. létesítmény: funkcionálisan megbonthatatlan egészet képező termelő vagy szolgáltató egység,
43. létesítmény felvásárlása: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális 

javak piaci feltételek mellett történő megvásárlása, ha a  létesítmény bezárásra került vagy – ha nem 
vásárolják meg – bezárásra került volna, és – annak kivételével, ha egy kisvállalkozást az eladónak a Polgári 
Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy korábbi munkavállalója vásárol meg – a felvásárló beruházó 
a létesítmény tulajdonosától független harmadik fél,

44. magasan képzett munkaerő: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 93. pontja szerinti munkaerő,
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45. megbízott szervezet: az  Európai Beruházási Bank és az  Európai Beruházási Alap vagy olyan nemzetközi 
pénzügyi intézmény, amelynek a tagállam a részvényese, vagy valamely tagállamban letelepedett, valamely 
hatóság, közjogi szervezet vagy közfeladatot ellátó magánjogi szervezet ellenőrzése alatt álló, közérdeket 
megvalósító pénzügyi intézmény, melyet az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 
2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek vagy a  helyébe lépő jogszabálynak megfelelően 
választottak vagy jelöltek ki, és amelyet a  tagállam bízott meg kockázatfinanszírozási célú intézkedés 
végrehajtásával,

46. megújuló energia: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 109. pontja szerinti energia,
47. megújuló energiaforrás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 110. pontja szerinti energiaforrás,
48. megvalósíthatósági tanulmány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 87. pontja szerinti tanulmány,
49. megváltozott munkaképességű munkavállaló: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 3.  pontja szerinti 

munkavállaló,
50. működési eredmény: a  beruházásnak a  számvitelről szóló 2000.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Sztv.) 3.  § 

(4)  bekezdés 5.  pontja szerinti hasznos élettartama alatt elért – a  projektkockázat és a  tőkeköltség alapján 
a támogatást nyújtó által jóváhagyott diszkonttényezővel diszkontált – bevételei, csökkentve az ugyanezen 
diszkonttényezővel diszkontált működési költségekkel, így különösen a  személyi jellegű ráfordítással, 
anyagköltséggel, a  szerződéses szolgáltatással, a  távközléssel, az  energiával és a  karbantartással, a  bérleti 
díjjal, az adminisztrációval összefüggő költséggel, kivéve az olyan értékcsökkenési és finanszírozási költséget, 
amelyet beruházási támogatásból már fedeztek, azzal, hogy ha a  számítás eredménye negatív, a  működési 
eredmény értéke nulla,

51. nagyberuházás: az  az induló beruházás, amelyhez kapcsolódóan az  elszámolható költségek összege 
az  összeszámítási szabályt figyelembe véve jelenértéken meghaladja az  50 millió eurónak megfelelő 
forintösszeget,

52. nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 107.  pontja szerinti 
energiatermelés,

53. nagyvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti vállalkozás,
54. okosfunkció-fogadási alkalmasság: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 103d. pontja szerinti jellemző,
55. összeszámítási szabály: a  nagyberuházás elszámolható költségei kiszámításakor egyetlen beruházásnak kell 

tekinteni a kérelemben szereplő beruházást és a kérelmet benyújtó beruházó, valamint a kérelmet benyújtó 
beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó által a kérelemben szereplő beruházás megkezdésétől 
számított háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül a kérelemben szereplő beruházással azonos 
megyében megkezdett, regionális beruházási támogatásban részesülő beruházást,

56. saját forrás: a  kedvezményezett által a  projekthez igénybe vett, állami támogatást, valamint az  Európai 
Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a  tagállam 
ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás,

57. sajáttőke-befektetés: közvetlen vagy pénzügyi közvetítőn keresztül történő közvetett tőkejuttatás 
egy vállalkozás számára a vállalkozásban a megfelelő arányú részesedés megszerzése ellenében,

58. súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 99.  pontja szerinti 
munkavállaló,

59. személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás,
60. szénipar: az  Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a  szén tekintetében megállapított 

és a  versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i 
2010/787/EU tanácsi határozatban (a továbbiakban: 2010/787/EU tanácsi határozat) pontosított nemzetközi 
kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A. és 
B. csoportba sorolt szén kitermelésével kapcsolatos tevékenység,

61. szennyező: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 125. pontja szerinti személy,
62. szervezési innováció: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 96. pontja szerinti innováció,
63. szinten tartást szolgáló eszköz: olyan eszköz, amely a  kedvezményezett által már használt tárgyi eszközt, 

immateriális javakat váltja ki anélkül, hogy a kiváltás az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési, 
illetve a szolgáltatási folyamat alapvető változását vagy bővülését eredményezné,

64. szintetikusszál-ipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 44. pontja szerinti ipar,
65. szociális szolgáltatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 103b. pontja szerinti szolgáltatás,
66. szokásos piaci feltételek: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 89. pontja szerinti feltétel,
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67. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,
68. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,
69. tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz,
70. természeti katasztrófa: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (9) bekezdése szerinti természeti jelenség,
71. tőzsdén nem jegyzett kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 76. pontja szerinti kis- 

és középvállalkozás,
72. uniós szabvány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 102. pontja szerinti szabvány,
73. újrafeldolgozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 128. pontja szerinti tevékenység,
74. újrahasználat: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 126. pontja szerinti használat,
75. végső kedvezményezett: az az első kockázatfinanszírozási célú befektetés időpontjában tőzsdén nem jegyzett 

kis- és középvállalkozás, amely
a) még egyetlen piacon sem működik,
b) az első kereskedelmi értékesítéstől számítva kevesebb, mint 7 éve működik valamely piacon, vagy
c) új termék- vagy földrajzi piacra való belépés céljából készített üzleti terv alapján az előző 5 évben 

elért átlagos  éves árbevétele 50%-át meghaladó első kockázatfinanszírozási célú befektetést 
igényel.

3. Támogatási jogcímek

3. § (1) E rendelet alapján támogatható tematikus területek:
a) szakképzés,
b) kutatás és innováció,
c) mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozása,
d) migrációkezelés támogatása és az integrációs intézkedések előmozdítása,
e) energiahatékonyság és megújuló energiaforrások,
f ) víz- és szennyvízkezelés,
g) egészségügy és szociális védelem, és
h) kisebbségek és társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti tematikus területeken megvalósított tevékenységekhez nyújtott támogatás az  EUMSZ 
107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, az (1) bekezdés
1. a)  pontja szerinti tematikus területekhez tartozó tevékenységekhez képzési támogatás és csekély összegű 

támogatás,
2. b)  pontja szerinti tematikus területekhez tartozó tevékenységekhez regionális beruházási támogatás, kis- 

és középvállalkozások részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás, kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott 
támogatás, innovációs klaszterre nyújtott támogatás, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs 
támogatás, eljárási és szervezési innováció támogatása, halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott kutatás-
fejlesztési támogatás, képzési támogatásként, környezetvédelmi tanulmányokhoz nyújtott támogatásként, 
helyi infrastruktúrára irányuló támogatásként és csekély összegű támogatásként,

3. c) pontja szerinti tematikus területekhez tartozó tevékenységekhez regionális beruházási támogatás, kis- és 
középvállalkozások részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás, kis- és középvállalkozások vásárokon való 
részvételéhez nyújtott támogatás, induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás, kis- és középvállalkozásoknak 
nyújtott innovációs támogatás, helyi infrastruktúrára irányuló támogatás és csekély összegű támogatás,

4. d), és g) pontja szerinti tematikus területekhez tartozó tevékenységekhez csekély összegű támogatás,
5. e)  pontja szerinti tematikus területekhez tartozó tevékenységekhez a  vállalkozások számára az  uniós 

szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé 
tevő beruházási támogatás, a  jövőbeni uniós szabványokhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott 
beruházási támogatás, energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás, nagy hatásfokú 
kapcsolt energiatermelésre irányuló beruházási támogatás, megújuló energia támogatására irányuló 
beruházási támogatás, energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás, hulladék-
újrafeldolgozásra és -újrahasználatra irányuló beruházási támogatás, energetikai infrastruktúrára irányuló 
beruházási támogatás, környezetvédelmi tanulmányokhoz nyújtott támogatás, természeti katasztrófa okozta 
károk helyreállítására irányuló támogatás és csekély összegű támogatás,

6. f ) pontja szerinti tematikus területekhez tartozó tevékenységekhez közszolgáltatásért járó ellentételezés, és
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7. h)  pontja szerinti tematikus területekhez tartozó tevékenységekhez képzési támogatás, hátrányos helyzetű 
munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás, hátrányos helyzetű munkavállalók 
segítésének költségeit ellentételező támogatás és csekély összegű támogatás

nyújtható.

4. Összeférhetetlenség, adat- és titokvédelem

4. §  A pályázatok értékelésében, a  programok és a  projektek végrehajtásában, a  hitelesítési, igazolási és ellenőrzési 
tevékenységekben részt vevő szervekre és személyekre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokra a közpénzekből 
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény rendelkezései irányadók.

5. §  A pályázatok értékelésében, a  programok és a  projektek végrehajtásában, a  hitelesítési, igazolási és ellenőrzési 
tevékenységekben részt vevő szervek és személyek a  megismert pályázatokat az  értékelésre, továbbá a  Svájci 
Hozzájárulásra vonatkozó előírások szerinti célra használhatják fel.

II. FEJEZET 
INTÉZMÉNYRENDSZER

5. Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter feladata

6. §  Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter
a) figyelemmel kíséri az együttműködési program végrehajtását, a támogatási intézkedések hatásait és azokról 

írásban tájékoztatja a Kormányt,
b) javaslatot tesz a  Nemzeti Irányító Hatóság útján az  együttműködési program irányítási, finanszírozási, 

intézményi és szabályozási rendszerének kialakítására, fejlesztésére,
c) előkészíti az  együttműködési program végrehajtását szolgáló költségvetési források felhasználására 

vonatkozó szabályozást,
d) gondoskodik az  együttműködési program keretében biztosított állami támogatások versenyszempontú 

ellenőrzésének koordinálásáról, és
e) gondoskodik a Nemzeti Irányító Hatóság mint hitelesítést végző szerv feladatkörébe tartozó közbeszerzések 

ellenőrzéséről.

6. Az államháztartásért felelős miniszter feladata

7. § (1) Az  államháztartásért felelős miniszter feladata az  együttműködési program végrehajtásával összefüggésben 
a  támogatások ellenőrzésének szabályozása, koordinációja, valamint az  audit hatóság és az  igazoló hatóság 
feladatellátásának biztosítása.

 (2) Az  államháztartásért felelős miniszter az  együttműködési programból származó támogatások ellenőrzésének 
szabályozása, harmonizációja, koordinációja során különösen a következő feladatokat látja el:
a) gondoskodik az  együttműködési programból származó támogatások belső kontrollrendszerére vonatkozó 

jogszabályok és módszertanok előkészítéséről, kidolgozásáról és folyamatos továbbfejlesztéséről,
b) elősegíti az  ellenőrzéseknek a  megfelelő nemzetközi ellenőrzési standardok és harmonizált módszertan 

szerint történő lefolytatását, és
c) közreműködik a támogatásokat érintő ellenőrzések koordinációjában.

7. A Nemzeti Irányító Hatóság feladata

8. § (1) A  Nemzeti Irányító Hatóság felel az  együttműködési program célkitűzéseinek eléréséért, valamint szabályszerű 
végrehajtásáért és fenntartásáért.

 (2) A Nemzeti Irányító Hatóság feladatai különösen a következők:
 1. kapcsolattartóként jár el az együttműködési programmal összefüggésben, képviseli Magyarországot a svájci 

hatóságok előtt,
 2. biztosítja a megfelelő jogszabályi háttér kialakítását,
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 3. biztosítja a vonatkozó jogszabályok, különösen az állami támogatási szabályok betartását,
 4. biztosítja a  nemzeti szintű irányítási és ellenőrzési rendszer létrehozását, működtetését, leírásának 

elkészítését valamint felügyeli a programszintű irányítási és ellenőrzési rendszer létrehozását, működtetését, 
leírásának elkészítését, és benyújtja a leírásokat az audit hatóság részére,

 5. lebonyolítja a pályáztatás folyamatát a projektek esetében,
 6. megköti a támogatási szerződéseket az illetékes szervezetekkel,
 7. összehangolja az  együttműködési programot más programokkal, a  nemzeti stratégiákkal és azok 

végrehajtásával,
 8. biztosítja a  támogatási intézkedések előrehaladásának ellenőrzését és értékelését, valamint a  fenntartási 

kötelezettségek teljesítését,
 9. elkészíti az éves és a záró programjelentést és benyújtja azokat a svájci hatóságokhoz,
10. összehívja és megtartja a 48. § szerinti éves ülést,
11. eleget tesz az  együttműködési program végrehajtásával kapcsolatos, a  Nemzeti Irányító Hatóság által 

biztosítandó nyilvánossági és tájékoztatási követelményeknek,
12. gondoskodik a monitoringról, ellenőrzésről,
13. gondoskodik az  együttműködési program végrehajtása során előforduló szabálytalanságok megelőzéséről, 

feltárásáról és orvoslásáról,
14. létrehozza a tanácsadó bizottságokat és szükség esetén az értékelő bizottságokat,
15. létrehozza az irányító bizottságot támogatási intézkedésenként,
16. létrehozza az operatív bizottságot,
17. biztosítja a  támogatási intézkedések minőségét és előrehaladását, e  célból rendszeresen értékeli 

az  együttműködési program során felmerülő kockázatokat, és megtesz minden szükséges intézkedést 
a kockázatok mérséklése érdekében,

18. előzetesen jóváhagyja a  támogatási intézkedés módosítását amennyiben az  nem tartozik az  irányító 
bizottság hatáskörébe,

19. ösztönzi a  partnerségeket és a  szakértelem cseréjét az  érintett kedvezményezett és adott esetben a  svájci 
partnerek vagy szakértők között,

20. biztosítja az  együttműködési program hivatalos dokumentációjának minimum 10  éven keresztül történő 
megőrzését, és

21. kiadja a végrehajtáshoz és fenntartáshoz kapcsolódó eljárásrendeket és útmutatókat.
 (3) A Nemzeti Irányító Hatóság pénzügyi lebonyolításhoz kapcsolódó feladatai tekintetében gondoskodik

a) a közreműködő szervezetnél és a  program operátornál felmerült költségekről szóló kifizetési kérelmek 
ellenőrzéséről és az elszámolható költségek hitelesítéséről,

b) a támogatás folyósításáról a kedvezményezettek részére,
c) a költségvetési tervezési feladat ellátásáról,
d) a technikai támogatás forrásainak kezeléséről,
e) a pénzügyi lebonyolítás folyamatának ellenőrzéséről, és
f ) a pénzügyi feladatok tekintetében történő adatszolgáltatásról.

 (4) A Nemzeti Irányító Hatóság az Országspecifikus feltételekben meghatározott feladatokat delegálhat a közreműködő 
szervezetre, amellyel összefüggésben jóváhagyja a közreműködő szervezet által elkészített működési kézikönyvet és 
ellenőrzési nyomvonalat, valamint azok módosításait.

8. Az igazoló hatóság feladata

9. §  Az igazoló hatóság
a) pénzügyi ellenőrzést gyakorol az együttműködési program felett,
b) biztosítja, hogy a  Nemzeti Irányító Hatóság, a  közreműködő szervezet és a  program operátor alkalmazza 

Magyarország közpénzekre vonatkozó szabályait és eljárásait,
c) megnyitja és kezeli az  együttműködési program keretében folyósított hozzájárulás fogadására szolgáló 

elkülönített bankszámlát,
d) benyújtja a hitelesített visszatérítési kérelmeket a svájci hatóságok részére,
e) nyilvántartást vezet a svájci hatóságok részére benyújtott visszatérítési kérelmekről, és
f ) a programszámlára érkező hozzájárulás összegét a  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezetébe 

utalja a Nemzeti Irányító Hatóság által meghatározott ütemezésben.
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9. Az audit hatóság feladata

10. § (1) Az audit hatóság felel az együttműködési program második szintű ellenőrzéséért.
 (2) Az együttműködési program végrehajtásával összefüggésben az audit hatóság feladatai különösen a következők:

a) elkészíti a nemzeti szintű, valamint a programszintű irányítási és ellenőrzési rendszer leírásához kapcsolódó 
jelentést és véleményt,

b) elkészíti és benyújtja a svájci hatóságok részére az ellenőrzési stratégiát és éves ellenőrzési tervet,
c) elvégzi a szükséges rendszerellenőrzéseket,
d) elvégzi a támogatási intézkedések mintavételes ellenőrzését,
e) elkészíti és benyújtja a svájci hatóságok részére az éves ellenőrzési jelentést,
f ) közreműködik a  svájci hatóságok szervei által lefolytatott ellenőrzésekről készült jelentések 

véleményezésében, és
g) biztosítja, hogy az ellenőrzések megfeleljenek a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési szabványoknak.

10. A közreműködő szervezet feladata

11. §  A közreműködő szervezet
 1. ellátja azokat a Nemzeti Irányító Hatóság és a program operátor által átruházott feladatokat,
 2. közreműködik a pályáztatás lebonyolításában,
 3. közreműködik a támogatáselőkészítési alap kezelésében,
 4. ügyfélszolgálatot működtet,
 5. előkészíti a támogatási szerződéseket,
 6. közreműködik a támogatási szerződések módosításában,
 7. a Nemzeti Irányító Hatósággal és a program operátorral egyeztetve kockázatelemzés alapján éves helyszíni 

ellenőrzési tervet készít, és annak megfelelően lefolytatja a helyszíni ellenőrzéseket,
 8. tájékoztatást nyújt a  kedvezményezetteknek a  támogatási intézkedések lebonyolítására vonatkozó 

szabályokról,
 9. pénzügyi szempontból ellenőrzi a kedvezményezettek által benyújtott jelentéseket, továbbá nyomon követi 

e  jelentéseken keresztül az  adott támogatási intézkedés megvalósításához kapcsolódó mérföldkövekkel 
összhangban annak előrehaladását,

10. beszámol a végrehajtás előrehaladásáról az éves ülésen,
11. adatot szolgáltat a program operátor és a Nemzeti Irányító Hatóság által elkészítendő jelentésekhez,
12. ellenőrzi a  közbeszerzési dokumentumokat szükség szerint a  közbeszerzési eljárás megindítása 

előtt, az  eredményhirdetést és a  közbeszerzési szerződés megkötését és módosítását megelőzően 
a  közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés és a  műszaki minőségbiztosítás 
szempontjából,

13. megfigyelőként részt vehet a közbeszerzési ajánlatok bontása és bírálata során,
14. a támogatási intézkedések végrehajtásáról a támogatási szerződésben meghatározott időközönként jelentést 

készít a Nemzeti Irányító Hatóság részére,
15. közreműködik az együttműködési program kommunikációs tervének kidolgozásában és az együttműködési 

program nyilvánosságának biztosításában,
16. hitelesíti a  kedvezményezettek által benyújtott kifizetési kérelmeket, összeállítja és megküldi a  kifizetési 

dokumentációkat a Nemzeti Irányító Hatóság részére,
17. működteti a végrehajtást támogató és az adatok nyilvántartását biztosító hazai informatikai rendszert,
18. biztosítja az  egyes támogatási intézkedések végrehajtásához kapcsolódó nyomtatott és elektronikus 

formátumú dokumentumok elkülönített rendben történő nyilvántartását és archiválását, és lehetővé teszi 
az azokba való betekintést a más szervek által lefolytatott ellenőrzések céljából,

19. felel a  programkomponens szintű és a  projekt szintű szabálytalanságok kivizsgálásáért, a  szabálytalanság-
eljárási jegyzőkönyv elkészítéséért, és a szabálytalanságokkal kapcsolatos döntések végrehajtásának nyomon 
követéséért, és

20. közreműködik a támogatási intézkedésekre vonatkozó fenntartási feladatok ellátásában.
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11. A program operátor feladata

12. §  A program operátor feladatai különösen a következők:
 1. felel a  program előkészítéséért, végrehajtásáért és a  fenntartási kötelezettségek ellenőrzéséért 

a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség elveivel összhangban,
 2. biztosítja, hogy a  támogatott program hozzájáruljon az  együttműködési program átfogó céljaihoz és 

a  programtól elvárt eredményekhez és célokhoz, valamint biztosítja a  Szabályzatnak, a  támogatási 
szerződéseknek, illetve a jogszabályoknak való megfelelést a program végrehajtása során,

 3. a Nemzeti Irányító Hatóság ajánlásai alapján, a közreműködő szervezet bevonásával elkészíti a programszintű 
irányítási és ellenőrzési rendszer leírását és az  ellenőrzési nyomvonalat, valamint jóváhagyásra megküldi 
azokat a Nemzeti Irányító Hatóság részére,

 4. lebonyolítja a pályáztatás folyamatát,
 5. megköti a támogatási szerződéseket az illetékes szervezetekkel,
 6. közreműködik a programot érintő ellenőrzések lefolytatásában,
 7. ellenőrzi és értékeli a  programkomponensek előrehaladását és minőségét, valamint a  fenntartási 

kötelezettségek teljesítését,
 8. összeállítja a  programszintű jelentéseket a  programkomponens szintű jelentések alapján, és benyújtja 

a Nemzeti Irányító Hatósághoz,
 9. igazolja a programkomponens operátorok teljesítését,
10. meghatározza a közreműködő szervezet által ellátandó feladatokat és igazolja azok teljesítését,
11. felel a  programkomponens szintű szabálytalanságok kivizsgálásáért, a  szabálytalanság-eljárási jegyzőkönyv 

elkészítéséért, és a szabálytalanságokkal kapcsolatos döntések végrehajtásának nyomon követéséért,
12. eleget tesz a program végrehajtásával kapcsolatos, programszintű nyilvánossági követelményeknek,
13. tájékoztatja a programkomponens operátort a programkomponens lebonyolítására vonatkozó szabályokról, 

és
14. biztosítja a  program hivatalos dokumentációjának a  támogatási intézkedés befejezését követő 10  éven 

keresztül történő megőrzését.

12. Az operatív bizottság

13. § (1) A Nemzeti Irányító Hatóság operatív bizottságot hoz létre.
 (2) Az operatív bizottság elnöke a Nemzeti Irányító Hatóság vezetője.
 (3) Az operatív bizottság állandó tagjai, az operatív bizottság elnökének felkérése alapján, a nemzeti szintű szervek és 

az érintett ágazati minisztériumok képviselői.
 (4) Az operatív bizottság eseti tagjai az operatív bizottság elnökének felkérése alapján más szervezetek képviselői.
 (5) Az operatív bizottság ügyrendjét az operatív bizottság hagyja jóvá.
 (6) Az  operatív bizottság feladata, hogy rendszeresen megvizsgálja az  együttműködési program végrehajtásának 

előrehaladását az elvárt eredmények és célok elérésében. Az operatív bizottság tagjai támogatják a Nemzeti Irányító 
Hatóság munkáját.

13. Az irányító bizottság

14. § (1) A Nemzeti Irányító Hatóság az egyes támogatási intézkedések végrehajtására irányító bizottságot hozhat létre
 (2) Az irányító bizottság tagjai

a) a Nemzeti Irányító Hatóság, mint elnök,
b) a projektgazda vagy a program operátor, mint titkár,
c) a svájci hatóságok, és
d) szükség szerint a  Svájci Államszövetség és Magyarország más, a  támogatási intézkedéshez tematikus, 

pénzügyi vagy operatív módon kapcsolódó szerve.
 (3) Az irányító bizottság feladata

a) felügyeli a végrehajtás előrehaladását, és javaslatokat tesz a fejlesztésekre,
b) a Szabályzatban meghatározottakkal összhangban jóváhagyja a programkomponenseket,
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c) a 38.  § (5) és (6)  bekezdésével összhangban ideiglenesen vagy véglegesen jóváhagyja a  támogatási 
intézkedésnek a kedvezményezett kérelme alapján történő módosításait, és

d) teljesíti a támogatási megállapodásban meghatározott egyéb feladatokat.
 (4) Az irányító bizottság munkáját a közreműködő szervezet adminisztratív feladatellátásával támogatja.
 (5) Az  irányító bizottság pontos összetételét és tagjainak szavazati jogát a  vonatkozó támogatási megállapodás 

határozza meg.
 (6) Az irányító bizottság évente legalább egyszer ülésezik.
 (7) Az irányító bizottság működésére vonatkozó szabályokat az ügyrend tartalmazza.

14. A tanácsadó bizottság

15. § (1) A Nemzeti Irányító Hatóság a kiválasztási eljárás átláthatósága érdekében a projektek vagy programkomponensek 
kiválasztása céljából tanácsadó bizottságokat hozhat létre.

 (2) A tanácsadó bizottság üléseit a Nemzeti Irányító Hatóság hívja össze és vezeti.
 (3) A tanácsadó bizottság tagjai a Nemzeti Irányító Hatóság, a Program Operátor, a közreműködő szervezet, az érintett 

ágazati minisztériumok, háttérintézmények, a  regionális és helyi hatóságok, a  felsőoktatási intézmények, a  civil 
társadalom és a  magánszektor képviselői. A  svájci hatóságok vagy az  általuk kijelölt harmadik személy jogosult 
megfigyelőként részt venni a tanácsadó bizottság ülésein.

 (4) A  tanácsadó bizottság feladata a  pályáztatás során a  pályázati felhívás dokumentációjának előzetes értékelése és 
hitelesítése, valamint a pályáztatási folyamat utólagos vizsgálata.

III. FEJEZET 
A KIVÁLASZTÁSI FOLYAMAT

15. Általános szabályok

16. §  A támogatás nyújtása az egyes tematikus területeken pályáztatás vagy nevesítés útján történik.

16. A támogatási intézkedés kiválasztási folyamata

17. § (1) A  támogatás igénylésére jogosult lehet bármely Magyarország vagy a  Svájci Államszövetség területén székhellyel 
rendelkező jogi személy, valamint magyar állampolgárságú vagy a  szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező természetes személy, ha megfelel a  pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek. A  támogatást 
igénylők körét a pályázati felhívások határozzák meg.

 (2) Az átláthatóságot, az esélyegyenlőséget és a megfelelő tájékoztatást a pályáztatási eljárás során biztosítani kell.
 (3) A pályáztatás részletes szabályait az általános pályázati útmutató és az adott pályázati felhívás rögzíti.

18. § (1) A  pályázati felhívást a  Nemzeti Irányító Hatóság a  tanácsadó bizottság javaslatai alapján dolgozza ki a  svájci 
hatóságokkal, az ágazati minisztériumokkal és a közreműködő szervezettel együttműködésben.

 (2) A  Nemzeti Irányító Hatóság a  pályázati felhívás tervezetét előzetes állami támogatási szempontú vizsgálatra 
az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter részére megküldi.

 (3) A  Nemzeti Irányító Hatóság tájékoztatja a  pályázati felhívás közzététele előtt legalább 10 munkanappal a  svájci 
hatóságokat a közzététel napjáról és megküldi a végleges pályázati felhívást.

 (4) A pályázati felhívást a Nemzeti Irányító Hatóság az együttműködési program hivatalos honlapján magyar és angol 
nyelven közzéteszi, valamint gondoskodik a nyilvánosság számára történő egyéb hozzáférésről.

 (5) A pályázati felhívás tartalmazza különösen
 1. a pályázat benyújtásának határidejét,
 2. a pályázat benyújtásának módját, helyét,
 3. a pályázat benyújtására jogosultak körét,
 4. a pályázat befogadásának feltételeit, formai követelményeket és értékelési szempontokat,
 5. a támogatható tevékenységek és elszámolható költségek körét,
 6. a kiválasztási és döntéshozatali folyamatot,
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 7. a pályázat elkészítéséhez összeállított útmutatót és pályázati adatlapot, valamint a  csatolandó mellékletek 
listáját,

 8. a pályázati felhívás keretében rendelkezésre álló teljes támogatási forrást, az egyes támogatási intézkedések 
részére megítélhető támogatás legalacsonyabb és legmagasabb összegét, valamint a  társfinanszírozás 
szabályait,

 9. az arra történő utalást, hogy a támogatás visszatérítendő vagy nem visszatérítendő,
10. a támogatás folyósításával kapcsolatos rendelkezéseket,
11. az önerő biztosítására vonatkozó követelményeket,
12. hivatkozást a Szabályzatra, jogszabályokra, valamint a pályázati felhívás szempontjából releváns útmutatókra,
13. a partnerséggel kapcsolatos esetleges követelményeket,
14. további információkat és a kapcsolattartók elérhetőségét,
15. a pályázati felhívással kapcsolatos kérdések megküldésére és megválaszolására rendelkezésre álló határidőt,
16. a támogatási intézkedések megvalósításával összefüggésben alkalmazandó összeférhetetlenségi 

szabályokat,
17. a biztosíték nyújtásával kapcsolatos kötelezettségeket, és
18. szükség szerint, a támogatáselőkészítési alap igénybevételének feltételeit.

 (6) A támogatást igénylőnek a pályázati felhívás közzétételétől számított legalább 2 hónap áll rendelkezésre a pályázat 
benyújtására.

 (7) A pályázatot angol nyelven kell benyújtani.

19. § (1) Ha a  pályázati felhívás módosítása válik szükségessé, a  Nemzeti Irányító Hatóság a  közreműködő szervezettel 
együttműködve kidolgozza a módosítás tartalmát.

 (2) A Nemzeti Irányító Hatóság a módosítás tartalmát és indokait megküldi véleményezésre a tanácsadó bizottságnak, 
majd jóváhagyásra a  svájci hatóságok részére, majd a  jóváhagyást követően mindezekről az  együttműködési 
program hivatalos honlapján közleményt jelentet meg.

 (3) A módosítást megelőzően fennállott feltételek alapján benyújtott pályázat nem kerülhet kedvezőtlenebb helyzetbe 
a módosított feltételeknek megfelelően benyújtott pályázatokkal szemben. Ha a pályázati felhívás módosítása miatt 
a  módosítás előtti feltételekkel benyújtott pályázat nem értékelhető, úgy a  közreműködő szervezet hiánypótlást 
rendel el.

20. § (1) Folyamatos elbírálású pályázati felhívás esetén, ha a  támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási 
keret kimerül vagy annak kimerülése valószínűsíthető, a  Nemzeti Irányító Hatóság a  benyújtási határidő 
letelte előtt a  benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a  pályázatot lezárhatja, és az  erről szóló tájékoztatást 
az együttműködési program hivatalos honlapján közzéteszi.

 (2) Ha a  felfüggesztés időpontja előtt beérkezett támogatási igényekről hozott döntést követően a  támogatásra 
rendelkezésre álló keret nem merült ki, a  felfüggesztést meg lehet szüntetni és új benyújtási határidőt lehet 
meghatározni.

21. § (1) Az együttműködési programban a támogatások odaítélése pályáztatás útján, kétkörös eljárásban történik.
 (2) Az első körben a támogatást igénylő első körös pályázatot nyújt be a pályázati felhívásban meghatározott feltételek 

szerint.
 (3) Ha a  pályázati felhívás erre lehetőséget ad, az  első körös pályáztatás során a  támogatást igénylő 

a  támogatáselőkészítési alap igénybevételével támogatást igényelhet a  második körös pályázat kidolgozására 
a 44. alcímben meghatározottak szerint.

 (4) A második körben a támogatást igénylő második körös pályázatot nyújt be a pályázati felhívásban meghatározott 
feltételek szerint.

 (5) A pályázatot a pályázati felhívásban meghatározott szempontok szerint értékelik.
 (6) A pályázati felhívásra benyújtott pályázat értékelésére abban az esetben kerülhet sor, ha az megfelel a befogadási 

kritériumoknak és a formai követelményeknek.
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22. § (1) A pályáztatási eljárásban részt vesz a tanácsadó bizottság.
 (2) A tanácsadó bizottság a pályáztatás során

a) előzetesen értékeli és hitelesíti a  pályázati felhívás és módosításának dokumentációját, beleértve 
a kiválasztási kritériumokat, és

b) elvégzi a pályáztatási folyamat utólagos vizsgálatát és érvényesítését.

23. § (1) A  közreműködő szervezet megvizsgálja, hogy a  beérkezett pályázat megfelel-e a  pályázati felhívásban 
meghatározott befogadási kritériumoknak.

 (2) A közreműködő szervezet a benyújtási határidőtől számított 7 munkanapon belül írásban tájékoztatja a támogatást 
igénylőt a pályázat befogadásáról, vagy ha a befogadási kritériumoknak nem felelt meg, a pályázat elutasításáról. 
Elutasítás esetén a tájékoztatásnak tartalmaznia kell az elutasítás indokait és a kifogás benyújtásának lehetőségét és 
módját.

 (3) Ha a beérkező pályázatok száma jelentősen meghaladja a tervezettet, a Nemzeti Irányító Hatóság egy alkalommal 
engedélyezheti a közreműködő szervezet részére a (2) bekezdés szerinti határidő legfeljebb 5 munkanappal történő 
meghosszabbítását.

 (4) A befogadási kritériumokat nem teljesítő pályázat esetén hiánypótlásnak nincs helye.

24. § (1) A  közreműködő szervezet megvizsgálja, hogy a  befogadott pályázat megfelel-e a  pályázati felhívásban 
meghatározott formai követelményeknek.

 (2) Ha a pályázat megfelelt a pályázati felhívásban meghatározott formai követelményeknek, a közreműködő szervezet 
a  legutolsó, befogadási kritériumok szerint vizsgált pályázat befogadásától számított 7 munkanapon belül írásban 
tájékoztatja a támogatást igénylőt a pályázat formai követelményeknek való megfeleléséről.

 (3) Ha a  pályázat nem felel meg a  pályázati felhívásban meghatározott formai követelményeknek, a  közreműködő 
szervezet a  legutolsó, befogadási kritériumok szerint vizsgált pályázat befogadásától számított 7 munkanapon 
belül, legalább 5 munkanapos határidő kitűzésével, a hiányosságok megjelölésével felszólítja a támogatást igénylőt 
a pályázata kijavítására vagy kiegészítésére. A hiánypótlási felhívás teljesítésére egy alkalommal van lehetőség.

 (4) Ha a beérkező pályázatok száma meghaladja a közreműködő szervezet által a pályázat meghirdetésekor tervezettet, 
a Nemzeti Irányító Hatóság egy alkalommal engedélyezheti a közreműködő szervezet részére a (3) bekezdés szerinti 
felszólítás megküldésére rendelkezésre álló határidő legfeljebb 5 munkanappal történő meghosszabbítását.

 (5) Ha a  támogatást igénylő a  hiánypótlást határidőre nem, vagy újból hiányosan nyújtja be, és így a  pályázat nem 
felel meg a  pályázati felhívásban meghatározott formai követelményeknek, a  közreműködő szervezet a  határidő 
lejártától, vagy a  hiánypótlás beérkezésétől számított 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja a  támogatást 
igénylőt a  pályázat elutasításáról. Elutasítás esetén a  tájékoztatásnak tartalmaznia kell az  elutasítás indokait és 
a kifogás benyújtásának lehetőségét és módját.

 (6) Ha a  támogatást igénylő a  hiánypótlást határidőre teljesítette és ezáltal a  pályázat a  formai követelményeknek 
megfelelt, a közreműködő szervezet a hiánypótlás beérkezésétől számított 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja 
a támogatást igénylőt a pályázat formai követelményeknek való megfeleléséről.

25. § (1) A befogadási kritériumoknak és a formai követelményeknek megfelelő pályázatok listáját a közreműködő szervezet 
az utolsó hiánypótlási határidőt követő 5 munkanapon belül felterjeszti a Nemzeti Irányító Hatósághoz.

 (2) A  Nemzeti Irányító Hatóság az  egyes pályázatok értékelésére két független és pártatlan szakértőt jelöl ki 
a  közreműködő szervezet által rendelkezésre bocsátott szakértői körből. A  szakértői kör létrehozása a  Nemzeti 
Irányító Hatóság közreműködésével történik.

 (3) Ha az  értékelési szempontrendszer különböző szakterületi kompetenciákat igénylő értékelést tesz szükségessé, 
az egyes szakmailag elkülönülő pályázati részek értékelésére a Nemzeti Irányító Hatóság külön szakértőket jelöl ki 
a  (2)  bekezdés alapján. A  különböző szakterületek részenkénti értékelését végző szakértők szakértői csoportokat 
hoznak létre. Egy pályázatot két szakértői csoport értékel, az értékelők szakértői csoportba rendezéséről a Nemzeti 
Irányító Hatóság dönt.

 (4) A  (2) és (3)  bekezdés szerinti szakértőket az  (1)  bekezdés szerinti pályázati lista Nemzeti Irányító Hatóság általi 
kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül jelölik ki, ezen időpontig a közreműködő szervezet a szakértői kör 
rendelkezésre állásáról gondoskodik.
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26. § (1) A  szakértők, illetve szakértői csoportok külön-külön értékelik és pontozzák a  pályázatokat a  pályázati felhívásban 
meghatározott értékelési szempontoknak megfelelően.

 (2) Ha a  pályázatok értékelése során tisztázandó kérdés merül fel, az  értékelést végző szakértők azt a  közreműködő 
szervezeten keresztül teszik fel a  támogatást igénylőnek, amelynek megválaszolására a  kérdés kézhezvételétől 
számítva legalább 3 munkanapos határidőt kell biztosítani. A szakértő az értékelői feladatait úgy szervezi meg, hogy 
legfeljebb az értékelés megkezdését követő 10 munkanapon belül kerüljön sor az esetleges kérdés közreműködő 
szervezet részére történő megküldésére.

 (3) A pályázatok értékelését a szakértők kijelölésétől számított 15 munkanapon belül kell elvégezni, amely határidőbe 
nem számít bele az  esetleges tisztázó kérdés közreműködő szervezet részére történő megküldése és a  tisztázó 
kérdés megválaszolása között eltelt idő.

27. § (1) A  közreműködő szervezet az  értékelések eredményét az  adott értékelési folyamat során vizsgálandó utolsó 
értékelés beérkezésétől számított 5 munkanapon belül összesíti. A  pályázatok rangsorolása céljából a  szakértők, 
illetve szakértői csoportok által adott pontszámok számtani átlagát kell alkalmazni.

 (2) Ha adott pályázat vagy a  25.  § (3)  bekezdése szerinti részenkénti értékelés vonatkozásában a  két szakértő, illetve 
szakértői csoport által adott pontszámok különbsége meghaladja a  magasabb pontszám 30%-át, a  közreműködő 
szervezet haladéktalanul értesíti a  Nemzeti Irányító Hatóságot. A  Nemzeti Irányító Hatóság ezen értesítést követő 
3  munkanapon belül egy, a  korábbi értékelést végző személyektől eltérő harmadik szakértőt, illetve szakértői 
csoportot jelöl ki a  pályázat értékelésére a  közreműködő szervezet által rendelkezésre bocsátott szakértői 
körből. A  pályázat harmadik szakértő, illetve szakértői csoportot általi értékelését a  kijelölésétől számított 
5 munkanapon belül kell elvégezni, amely határidőt a Nemzeti Irányító Hatóság indokolt esetben 5 munkanappal 
meghosszabbíthatja. Ilyen esetben a három értékelés közül a két egymáshoz legközelebb álló pontszám átlagát kell 
figyelembe venni a pályázatok értékeléséhez.

28. § (1) A pályáztatási eljárásban részt vesz az értékelő bizottság.
 (2) Az  értékelő bizottságot a  Nemzeti Irányító Hatóság hozza létre pályázati felhívásonként a  benyújtott pályázatok 

vizsgálatára.
 (3) Az értékelő bizottság összetételét a pályázati felhívás határozza meg.
 (4) Az  értékelő bizottság jogait és kötelezettségeit a  működését meghatározó ügyrend rögzíti, amelyet a  Nemzeti 

Irányító Hatóság készít el a svájci hatóságok egyetértésével.
 (5) Az értékelő bizottság titkársági feladatait a közreműködő szervezet látja el.
 (6) Az értékelő bizottság az értékelés eredményét figyelembe véve kiválasztja a  támogatásra javasolt pályázatokat és 

döntési javaslatot készít.
 (7) Az  értékelő bizottság ülését a  Nemzeti Irányító Hatóság a  pályázatok értékelése alapján felállított rangsor 

kézhezvételét követő 15 munkanapon belüli időpontra hívja össze. Az értékelő bizottság ülésein a svájci hatóságok 
vagy az általuk kijelölt harmadik személy megfigyelőként részt vehet. A Nemzeti Irányító Hatóság 5 munkanappal 
az ülések megkezdése előtt tájékoztatja a svájci hatóságot az értékelő bizottság ülésének időpontjáról.

 (8) A  közreműködő szervezet legalább 5 munkanappal az  értékelő bizottsági ülés előtt megküldi a  tagok 
részére a  pályázatok értékelése alapján felállított rangsort, a  tárgyalandó pályázatokat, az  egyéb kapcsolódó 
dokumentumokat, és biztosítja azoknak az ülésen történő rendelkezésre állását.

29. § (1) Az értékelő bizottság áttekinti a pályázatok értékelése alapján felállított rangsort.
 (2) Az értékelő bizottság javaslatot tehet a rangsor módosítására, a módosítás indokait az értékelő bizottsági üléséről 

készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni.
 (3) Az értékelő bizottság a rangsor alapján döntési javaslatot tesz

a) a pályázat támogatására
aa) változatlan feltételekkel,
ab) csökkentett elszámolható összköltséggel, csökkentett támogatási összeggel, illetve feltételekkel, 

vagy
ac) forráshiány miatt azzal a feltétellel, hogy a pályázat forrás rendelkezésre állása esetén támogatható, 

vagy
b) a pályázat elutasítására.
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 (4) A  Nemzeti Irányító Hatóság az  értékelő bizottság üléséről készített jegyzőkönyv, valamint a  hazai döntés 
meghozatalát megalapozó egyéb alátámasztó dokumentáció alapján a  (3)  bekezdés a) vagy b)  pontja szerint 
döntést hoz, amelyet jóváhagyásra a svájci hatóságok részére megküld.

 (5) A svájci hatóságok értesítik a Nemzeti Irányító Hatóságot az első körös pályáztatás eredményéről, amelyet követően 
a Nemzeti Irányító Hatóság megbízza a közreműködő szervezetet, hogy 5 munkanapon belül értesítse az első körös 
pályáztatás eredményéről, és szólítsa fel a második körös pályázat kidolgozására a támogatást igénylőket. A pályázat 
elutasítása esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás indokait és a kifogás benyújtásának lehetőségét és 
módját.

 (6) Feltételekkel történő támogatás esetén a közreműködő szervezet tájékoztatja a  támogatást igénylőt a  támogatási 
feltételekről, egyidejűleg az azok teljesítésére vonatkozó határidő kitűzésével felhívja a feltételek teljesítésére.

30. § (1) Ha a pályázati felhívás eltérően nem rendelkezik, a második körös pályáztatás eljárási folyamata megegyezik az első 
körös pályáztatás eljárási folyamatával.

 (2) A  második körös pályáztatási eljárás során a  Nemzeti Irányító Hatóság igazolja, hogy az  első körben feltételekkel 
támogatott pályázat a meghatározott feltételeknek megfelelt.

 (3) A  svájci hatóságok értesítik a  Nemzeti Irányító Hatóságot a  támogatásra javasolt pályázat kiválasztásáról szóló 
támogatási döntésről. A  támogatási döntés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a  Nemzeti Irányító 
Hatóság által megbízott közreműködő szervezet írásban tájékoztatja a  támogatást igénylőket a  támogatási 
döntésről. A  Nemzeti Irányító Hatóság az  együttműködési program hivatalos honlapján nyilvánosságra hozza 
a pályáztatási eljárás eredményét.

 (4) A  pályázat elutasítása esetén az  értesítésnek tartalmaznia kell az  elutasítás indokait és a  kifogás benyújtásának 
lehetőségét és módját.

 (5) A pályázat feltételekkel történő támogatása esetén az értesítésnek tartalmaznia kell a teljesítendő feltételeket.
 (6) A  támogatásra javasolt pályázat, a  támogatás feltételei és a  támogatási döntés elfogadásának határideje a  svájci 

hatóságok által a Nemzeti Irányító Hatóság részére tett támogatási döntésben kerül meghatározásra.
 (7) A Nemzeti Irányító Hatóság a közreműködő szervezeten keresztül gondoskodik a kiválasztási eljárással kapcsolatos 

dokumentumok megőrzéséről legalább 10 évig.
 (8) A  kiválasztási folyamatban és a  támogatásra vonatkozó döntés előkészítésében és meghozatalában részt vevő 

személy vagy szervezet képviseletére jogosult személy a  kiválasztási folyamattal kapcsolatos tevékenysége 
megkezdésekor teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik arról, hogy a 4. § szerinti összeférhetetlenség vele 
szemben nem áll fenn, valamint arról, hogy a  támogatásra vonatkozó döntés előkészítése és meghozatala során 
tudomására jutott minősített adatot, üzleti titkot megőrzi.

31. § (1) A  Nemzeti Irányító Hatóság a  svájci hatóságokkal együttműködve a  Keretmegállapodásban és a  támogatási 
megállapodásban nevesített támogatási intézkedést határozhat meg.

 (2) A  nevesített támogatási intézkedés kiválasztására a  16.  alcím rendelkezéseit kell alkalmazni a  Nemzeti Irányító 
Hatóság által kiadott általános pályázati útmutatóban meghatározott eltérésekkel.

17. A program keretében megvalósítandó tevékenységek kiválasztási folyamata

32. §  A program keretében megvalósítandó tevékenységek kiválasztására a  16.  alcím rendelkezéseit kell alkalmazni 
a pályázati felhívásban vagy az általános pályázati útmutatóban meghatározott eltérésekkel.

IV. FEJEZET 
A PROJEKTEK ÉS PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSA

18. Szerződések megkötése

33. § (1) A közreműködő szervezet a 30. § (3) bekezdése szerint megküldi a támogatást igénylőnek a svájci hatóságok által 
a  támogatásban részesülő projekt, vagy program vonatkozásában meghozott támogatási döntést. A  támogatást 
igénylőnek 10 munkanapon belül vissza kell küldenie a  támogatási döntésre adott választ a  közreműködő 
szervezet részére. Ha a  támogatást igénylő a  támogatási döntésben meghatározott határidőn belül nem válaszol, 
a  támogatási döntés érvénytelen. A  közreműködő szervezet haladéktalanul tájékoztatja a  Nemzeti Irányító 
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Hatóságot a támogatást igénylő támogatási döntésre adott válaszáról, valamint a válaszadásra nyitva álló határidő 
eredménytelen elteltéről.

 (2) A  Nemzeti Irányító Hatóság kezdeményezi a  svájci hatóságoknál a  támogatási megállapodás megkötését 
a támogatást igénylő támogatási döntés elfogadásáról szóló nyilatkozatának kézhezvételét követően.

 (3) A  Nemzeti Irányító Hatóság felel a  támogatási megállapodás tervezetének elkészítéséért a  svájci hatóságok által 
biztosított minta alapján. A  Nemzeti Irányító Hatóság és a  svájci hatóságok arra törekednek, hogy a  támogatási 
megállapodás tervezetét a támogatási intézkedés svájci hatóságok általi végleges jóváhagyását követő 2 hónapon 
belül véglegesítsék. A  Nemzeti Irányító Hatóság törekedik arra, hogy a  megállapodás tervezetét a  második körös 
pályázattal együtt a svájci hatóságok részére, de legkésőbb a második körös pályázat benyújtását követő 1 hónapon 
belül benyújtsa.

 (4) A  svájci hatóságok és a  Nemzeti Irányító Hatóság, szükség esetén  további szerződő felekkel támogatási 
megállapodást kötnek, amely rögzíti a  támogatás igénybevételének pontos szabályait, a  támogatási intézkedés 
végrehajtásának feltételeit, időtartamát, a költségvetését, a felek jogait és kötelezettségeit.

 (5) A  támogatási megállapodás megkötése után a  közreműködő szervezet előkészíti a  végrehajtási megállapodást 
a pályázati felhívás, a benyújtott pályázat, a támogatási döntés és a támogatást igénylő további szakmai információi 
alapján.

34. § (1) A Nemzeti Irányító Hatóság és a közreműködő szervezet támogatási szerződést köt, amely rögzíti a Nemzeti Irányító 
Hatóság által delegált feladatokat, valamint a felek jogait és kötelezettségeit.

 (2) A Nemzeti Irányító Hatóság és a közreműködő szervezet a hazai informatikai rendszer vonatkozásában a technikai 
támogatás és a programmenedzsment források terhére külön támogatási szerződést köt.

35. § (1) A támogatási megállapodás aláírását követő 40 munkanapon belül végrehajtási megállapodást köt
a) a Nemzeti Irányító Hatóság és a  projektgazda a  közreműködő szervezet ellenjegyzése mellett az  adott 

projekt vonatkozásában, amely rögzíti a  projekt támogathatóságának feltételeit, valamint a  felek jogait és 
kötelezettségeit, vagy

b) a Nemzeti Irányító Hatóság, a  program operátor és a  közreműködő szervezet az  adott program 
vonatkozásában, amely rögzíti a  program támogathatóságának feltételeit, valamint a  felek jogait és 
kötelezettségeit.

 (2) A végrehajtási megállapodás tartalmazza különösen
 1. a támogatott tevékenység meghatározását,
 2. a műszaki-szakmai tartalom leírását,
 3. a projekt vagy program megvalósításának ütemtervét,
 4. a teljesítendő indikátorokat és azok célértékeit, teljesítésük határidejét,
 5. az elérni kívánt támogatási cél kormányzati funkcióját és funkciókódját annak pontos megnevezésével,
 6. a Keretmegállapodásra, a  Szabályzatra, a  támogatási megállapodásra, a  vonatkozó jogszabályokra történő 

hivatkozásokat,
 7. a kedvezményezett jelentéstételi és beszámolási kötelezettségeit,
 8. a részletes költségvetést,
 9. a támogatás összegét forintban és tájékoztató jelleggel svájci frankban is (az átváltáshoz használt árfolyam 

a pályázati felhívásban rögzített svájci frank/forint árfolyam),
10. a kedvezményezett és a partner támogatási intenzitásának mértékét külön-külön,
11. a projekt vagy program részére folyósítható előleg mértékét, a  visszatartás mértékét és az  azokkal való 

elszámolás módját,
12. az elszámolhatósági szabályokat,
13. a kedvezményezett ellenőrzéstűrési és együttműködési kötelezettségét,
14. a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét, a  visszafizetés 

biztosítékait vagy a  biztosítékmentesség tényét a  biztosítékmentesség alapjául szolgáló jogszabályi 
rendelkezés megjelölésével,

15. a támogató jogosultságát a  támogatás folyósításának felfüggesztésére, a  végrehajtási megállapodás 
megszüntetésére és a nyújtott támogatás visszakövetelésére,

16. a partnerségi megállapodásra, vagy a svájci szakértők bevonására történő hivatkozást,
17. a szellemi tulajdonjogok rendezésével kapcsolatos szabályokat,
18. az összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseket,
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19. az adatokhoz való hozzáférés biztosításának szabályait,
20. a nyilvánossági és tájékoztatási kötelezettséget,
21. a fenntartási időszak releváns szabályaira történő utalást,
22. a projekt vagy program módosításának szabályait,
23. a kedvezményezett végrehajtási megállapodástól való elállásának jogkövetkezményeit, és
24. a vitarendezés szabályait.

 (3) A  kedvezményezett a  Nemzeti Irányító Hatóság által kiadott végrehajtási megállapodás mintát alkalmazza. 
Az esetleges eltéréseket a Nemzeti Irányító Hatósággal egyeztetni kell.

 (4) Ha a  kedvezményezett neki felróható okból az  (1)  bekezdésben megadott határidőn belül a  végrehajtási 
megállapodást nem írja alá, a  támogatási döntés visszavonható, a  visszavonásról a  Nemzeti Irányító Hatóság 
haladéktalanul tájékoztatja a svájci hatóságokat.

 (5) A  végrehajtási megállapodás megkötéséhez, vagy – ha a  pályázati felhívás lehetővé teszi – legkésőbb az  első 
kifizetési kérelemhez a kedvezményezett benyújtja különösen:
a) a kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek – a  költségvetési szerv, a  települési 

önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, az egyházi jogi személy, a közalapítvány és az állam kizárólagos 
tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint minősített elektronikus aláírás alkalmazásának kivételével – 
ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített aláírásminta eredeti 
példányát,

b) a kedvezményezett – a  költségvetési szerv, a  települési önkormányzat, a  nemzetiségi önkormányzat, 
az egyházi jogi személy, a közalapítvány, és a magyar állam kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság 
kivételével – alapító (létesítő) okiratát vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló 
okiratát,

c) saját forrás bevonása esetén a rendelkezésre állást igazoló dokumentumokat és nyilatkozatokat,
d) a biztosítéknyújtási kötelezettség fennállása esetén a biztosítékkal kapcsolatos dokumentumokat,
e) partnerségben végrehajtott projekt, vagy program esetén a partnerségi megállapodást, és
f ) a támogatási döntést megelőzően lefolytatott és a  projekt, vagy a  program keretében elszámolni kívánt 

tevékenységre irányuló közbeszerzési eljárások dokumentumait.
 (6) A  végrehajtási megállapodás megkötéséhez az  (5)  bekezdés szerinti dokumentumok ismételt benyújtása nem 

szükséges, ha azok korábban már benyújtásra kerültek és azok tartalma a befogadásukat követően nem módosult. 
A kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy az (5) bekezdés szerinti dokumentumok tartalma nem változott.

 (7) Ha a pályázati felhívás eltérően nem rendelkezik, nem köteles biztosítékot nyújtani
a) a költségvetési szerv,
b) az egyházi jogi személy,
c) a települési önkormányzat, a  nemzetiségi önkormányzat, az  önkormányzatok egyéb társulása, ha 

a támogatás teljes egészében önként vállalt helyi közügy megoldását vagy önkormányzati kötelező feladat 
ellátását szolgálja, továbbá, ha a projekt, vagy program tárgya vagy a projekt, vagy program eredményeként 
létrejövő vagyontárgy önkormányzati törzsvagyon vagy azzá válik,

d) a vízgazdálkodási társulat és a víziközmű szolgáltató, ha a támogatást teljes egészében az általa üzemeltetett 
önkormányzati vagy állami tulajdonú vizek és vízi létesítmények fejlesztésére használja fel,

e) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény (a  továbbiakban: Ptk.) 8:2.  §-a szerinti többségi állami 
befolyás alatt álló gazdasági társaság, ha a  támogatásból létrejövő vagyon ingyenesen az  állam, települési 
önkormányzat vagy nemzetiségi önkormányzat kizárólagos tulajdonába kerül,

f ) bármely kedvezményezett, ha a  projektre, vagy programra megítélt támogatás összege nem haladja meg 
a húszmillió forintot,

g) a megvalósítási időszakra az  a  kedvezményezett, aki a  támogatás kifizetését a  projekt, vagy program 
megvalósítását követően, egy összegben kérelmezi, és

h) kérelemre az a kedvezményezett, aki rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (tizenkét naptári hónapot jelentő) 
üzleti évvel, és szerepel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 260. §-a szerint 
közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

36. §  A program operátor és a  kedvezményezett a  végrehajtási megállapodásban meghatározottak szerint támogatási 
szerződést köt.
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37. § (1) A partnerségben végrehajtott projekt, vagy program esetén partnerségi megállapodást köt
a) a projektgazda a hazai vagy a svájci partnerrel az adott projekt vonatkozásában, amely rögzíti a felek jogait és 

kötelezettségeit, valamint a felek közötti együttműködés szabályait, vagy
b) a program operátor vagy a programkomponens operátor a hazai vagy a svájci partnerrel az adott program 

vonatkozásában, amely rögzíti a  felek jogait és kötelezettségeit, valamint a  felek közötti együttműködés 
szabályait.

 (2) A partnerségi megállapodás tartalmazza különösen
a) a kedvezményezett és a partner felelősségét és feladatait,
b) a pénzügyi megállapodásokra vonatkozó rendelkezéseket, beleértve az  arra vonatkozó szabályokat, hogy 

a partner mely költségek esetén jogosult visszatérítésre a támogatási intézkedés költségvetéséből, valamint 
a felmerült költségek kiszámításának és visszatérítésének módját,

c) a közvetett költségek kiszámításának módjára és azok maximális összegére vonatkozó rendelkezéseket,
d) a költségekkel kapcsolatos valutaváltási szabályokat és a  költségek elszámolhatóságára vonatkozó 

rendelkezéseket,
e) a kedvezményezett kötelezettségét annak biztosítására, hogy a partnerségi megállapodás nem eredményez 

a felek között a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá tartozó, illetve egyéb alvállalkozói 
jogviszonyt,

f ) a partner ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket,
g) a részletes költségvetést,
h) a partner jelentéstételi kötelezettségeit,
i) az alkalmazandó jogot és joghatóságot, és
j) a viták rendezésének módját.

 (3) A partnerségi megállapodás angol és magyar nyelvű.
 (4) A  partnernél felmerült költségek elszámolhatóságára ugyanazok a  korlátozások vonatkoznak, mint 

a kedvezményezettnél felmerült költségek elszámolhatóságára.
 (5) A svájci partnerekre nem kell alkalmazni a nemzeti társfinanszírozási kötelezettséget.

19. Szerződések módosítása

38. § (1) A támogatási intézkedések akkor módosíthatók, ha az alábbi esetek közül legalább az egyik fennáll
a) előre nem látható események bekövetkezése,
b) a végrehajtási kockázatok vagy nehézségek kezelése, vagy
c) a támogatási intézkedés hatásának fokozása.

 (2) Az  (1)  bekezdés c)  pont esetében a  támogatási intézkedés keretében megvalósítandó tevékenységek köre csak 
akkor terjeszthető ki, ha a  további tevékenységek relevánsak és összhangban vannak a  támogatási intézkedés 
eredeti célkitűzéseivel. A  kiegészítő tevékenységek megvalósítása érdekében a  kiegészítő hatásnak jelentősnek 
kell lennie, a  menedzsment többletköltségnek arányosnak kell lennie a  kiegészítő hatással, és a  kiegészítő 
tevékenységeket a Keretmegállapodásban meghatározott elszámolhatósági időszak végéig kell megvalósítani.

 (3) A  kedvezményezett a  közreműködő szervezet részére megküldi a  támogatási intézkedés módosításának 
ismertetését és indokolását, amely tartalmazza a  támogatási intézkedés költségvetésére, kockázataira, 
eredményeire gyakorolt várható hatást.

 (4) A támogatási intézkedés bármely módosítását először a Nemzeti Irányító Hatóságnak, majd a svájci hatóságoknak 
előzetesen jóvá kell hagynia, kivéve, ha
a) a támogatási megállapodás kifejezetten másként rendelkezik, vagy
b) a módosítás az (5) vagy (6) bekezdéssel összhangban az irányító bizottság hatáskörébe tartozik.

 (5) Az irányító bizottság jogosult a projekteket módosítani, ha a következő feltételek együttesen teljesülnek:
a) a módosítás nem lehet ellentétes a projekt elfogadott eredményeivel és kimeneteivel,
b) a módosítás nem változtathatja meg a projekt megvalósításának időtartamát,
c) a költségvetési tételek között átcsoportosított forrás összege nem magasabb a  projekt költségvetésének 

25%-ánál és 1 000 000 svájci franknál, valamint az  átcsoportosítandó összegeket nem lehet felosztani 
e korlátozás megkerülése céljából, és

d) a módosítás nem lehet szabálytalanság következménye.
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 (6) Az  irányító bizottság jogosult a  programkomponenseket módosítani, ha a  következő feltételek együttesen 
teljesülnek:
a) a módosítás nem lehet ellentétes a program elfogadott eredményeivel és célkitűzésével,
b) a módosítás nem változtathatja meg a program megvalósításának időtartamát,
c) a módosítás pénzügyi következményeinek a következő kereteken belül kell maradniuk

ca) a programkomponensen belüli átcsoportosítások esetében a különböző költségvetési tételek között 
átcsoportosított forrás nem haladhatja meg a programkomponens eredeti költségvetésének 25%-át 
és 1 000 000 svájci frankot,

cb) a  programkomponensek közötti átcsoportosítások esetében egyetlen programkomponens 
sem részesülhet az  eredeti költségvetésének 25%-át, vagy 1 000 000 svájci frankot meghaladó 
többletforrásban, és

cc) az átcsoportosítandó összegeket nem lehet felosztani e korlátozás megkerülése céljából, és
d) a módosítás nem lehet szabálytalanság következménye.

 (7) A  programok esetében az  irányító bizottság a  (6)  bekezdéssel összhangban dönthet a  programkomponensek 
megvalósítási időtartamának módosításáról.

 (8) Ha egy támogatási intézkedés módosítását nem kell először a  Nemzeti Irányító Hatóságnak, majd a  svájci 
hatóságoknak a  (4)  bekezdéssel összhangban jóváhagynia, a  módosítást az  irányító bizottság hivatalosan 
jegyzőkönyvben rögzíti. Ellenkező esetben a  módosítás a  támogatási megállapodás módosítása útján válik 
hivatalossá.

 (9) Ha a  támogatási intézkedés módosítása a  (8)  bekezdésnek megfelelően az  irányító bizottság jegyzőkönyvében 
kerül rögzítésre, akkor a  svájci hatóságok a  73.  § szerinti következő visszatérítési kérelemben és a  45.  § szerinti 
következő éves jelentésben értesülnek a módosításról.

 (10) A támogatási megállapodás módosítása nélkül további svájci partnereket lehet bevonni.

39. § (1) A kedvezményezett írásban kezdeményezi a végrehajtási megállapodás módosítását, ha
a) az adott projekt vonatkozásában a 38. § (5) bekezdésében,
b) az adott program vonatkozásában a 38. § (6) bekezdésében, vagy
c) az adott végrehajtási megállapodásban
meghatározott eset áll fenn.

 (2) Ha a  végrehajtás figyelemmel kísérése során a  közreműködő szervezet tudomására jut, hogy az  (1)  bekezdésben 
felsorolt esetek valamelyike áll fenn, és a  kedvezményezett a  végrehajtási megállapodás módosítását nem 
kezdeményezte, a módosítást a közreműködő szervezet kezdeményezi.

 (3) A  végrehajtási megállapodás (1)  bekezdésben meghatározott módosításának jóváhagyásáról a  Nemzeti Irányító 
Hatóság dönt.

 (4) A  végrehajtási megállapodás módosításának e  rendeletben nem szabályozott kérdéseiben az  adott végrehajtási 
megállapodás rendelkezései irányadóak.

40. §  A módosítási kérelem elutasítása esetén a  közreműködő szervezet a  kedvezményezettet az  elutasítás indokairól 
írásban tájékoztatja.

20. Szerződések felfüggesztése, megszüntetése

41. § (1) A támogatási megállapodás indoklást tartalmazó írásbeli értesítéssel felfüggeszthető, ha az egyik szerződő fél úgy 
ítéli meg, hogy annak céljai már nem érhetőek el, vagy ha a másik szerződő fél nem teljesíti a kötelezettségeit.

 (2) A támogatási megállapodás megszüntethető
a) közös megegyezéssel, vagy
b) 3 hónappal az egyik szerződő fél általi indoklást tartalmazó írásbeli értesítés után.

 (3) A  felfüggesztésről vagy megszüntetésről szóló értesítés előtt a  szerződő felek párbeszédet folytatnak annak 
biztosítása érdekében, hogy a döntés objektív értékelésen alapuljon.

 (4) A szerződő felek közös megegyezéssel döntenek a felfüggesztés vagy a megszüntetés esetleges következményeiről, 
amelynél a 46. §, a 98. § és a 102. § rendelkezéseit kell alkalmazni.
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42. § (1) A Nemzeti Irányító Hatóság a végrehajtási megállapodástól elállhat, ha
a) a támogatási megállapodásban, illetve a  végrehajtási megállapodásban részes felek nem tesznek eleget 

a támogatási megállapodásban, illetve a végrehajtási megállapodásban foglalt kötelezettségeiknek,
b) szabálytalanság, illetve annak alapos gyanúja merül fel, vagy
c) a kedvezményezett ellen a  bíróság jogerős végzése alapján csőd-, felszámolási-, végelszámolási- vagy 

kényszertörlési eljárás indult, vagy a kedvezményezettel szemben adósságrendezési eljárás van folyamatban.
 (2) Ha a kedvezményezett a végrehajtási megállapodás megkötését követően beállott bármely körülmény folytán nem 

képes a végrehajtási megállapodás teljesítésére, elállhat a végrehajtási megállapodástól.
 (3) Ha a  Nemzeti Irányító Hatóság vagy a  kedvezményezett eláll a  végrehajtási megállapodástól, tájékoztatja 

a  másik felet az  elállás indokairól. Ha a  végrehajtási megállapodástól a  kedvezményezett eláll, a  Nemzeti Irányító 
Hatóság az  elállás tényének tudomásul vételéről értesíti a  kedvezményezettet, egyúttal tájékoztatja az  elállás 
jogkövetkezményeiről, valamint a kedvezményezettet terhelő visszafizetési kötelezettségekről.

21. Jelentéstétel

43. § (1) A  projektgazda és a  program operátor az  alábbi jelentésekben ad részletes tájékoztatást a  támogatási intézkedés 
előrehaladásáról, végrehajtásáról, illetve annak fenntartásáról:
a) előrehaladási jelentés,
b) éves jelentés,
c) zárójelentés,
d) fenntartási jelentés.

 (2) Az  éves jelentést, valamint a  zárójelentést a  svájci hatóságok által meghatározott formában és tartalmi 
követelményeknek megfelelően kell elkészíteni.

44. § (1) A  kedvezményezett az  előrehaladási jelentést az  adott támogatási szerződés rendelkezései szerint készíti 
el. Az  előrehaladási jelentést a  kifizetési kérelemmel együtt kell benyújtani a  hitelesítést végző szerv és 
a teljesítésigazolás kiadására jogosult szervezet részére a jelentéstételi időszakot követő 20 munkanapon belül.

 (2) Ha a kedvezményezett a jelentéstételi kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a hitelesítést végző szerv felszólítja 
jelentéstételi kötelezettségének azonnali teljesítésére.

 (3) Ha megállapításra kerül, hogy a kedvezményezett által benyújtott előrehaladási jelentés nem a megfelelő formában 
készült el vagy hiányos, a hitelesítést végző szerv felszólítja a hiánypótlás 5 munkanapon belül történő teljesítésére.

 (4) Ha a kedvezményezett a hitelesítést végző szerv által küldött felszólító levélben foglalt hiánypótlási intézkedéseket 
nem teljesíti, az  érintett előrehaladási jelentés a  hiányossággal érintett költség levonását követően kerül 
jóváhagyásra. A  hiányossággal érintett költség kizárólag a  soron következő előrehaladási jelentésben 
szerepeltethető, későbbi előrehaladási jelentésben nem számolható el.

 (5) Szabálytalansági eljárás kezdeményezését vonhatja maga után, ha a kedvezményezett nem teljesíti maradéktalanul 
a (2) vagy a (4) bekezdésben foglaltakat.

 (6) Súlyos vagy ismétlődő mulasztás esetén a  Nemzeti Irányító Hatóság dönt a  támogatás felfüggesztéséről, 
indokolt esetben a  végrehajtási megállapodás megszüntetéséről, és gondoskodik a  már kifizetett támogatás 
kedvezményezettől történő behajtásáról.

 (7) A hiánytalan előrehaladási jelentést
a) projekt és program esetén a Nemzeti Irányító Hatóság, vagy
b) programkomponens esetén a program operátor
hagyja jóvá.

 (8) Az előrehaladási jelentés jóváhagyását a Nemzeti Irányító Hatóság vagy a program operátor a 62. § (8) bekezdése 
szerinti kifizetési dokumentációban igazolja.

45. § (1) A  projektgazda és a  program operátor – a  programkomponens operátor adatszolgáltatása alapján – minden 
naptári évben éves jelentést készít.

 (2) Az éves jelentést legkésőbb a jelentéstételi időszak végét követő 1 hónapon belül kell benyújtani a Nemzeti Irányító 
Hatóság részére.

 (3) A Nemzeti Irányító Hatóság az éves jelentéseket legkésőbb a  jelentéstételi időszak végét követő 3 hónapon belül 
továbbítja az illetékes svájci hatóság részére.

 (4) A 44. § (2)–(6) bekezdésének rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell az éves jelentésre.
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46. § (1) A projektgazda és a program operátor – a programkomponens operátor adatszolgáltatása alapján – a  támogatási 
intézkedés befejezését követően zárójelentést készít, amelyben beszámol a  támogatási intézkedés teljes szakmai 
és pénzügyi megvalósításáról. A  zárójelentés az  utolsó előrehaladási jelentéssel együtt képezi a  záró kifizetés 
szakmai alátámasztását. A zárójelentést a kifizetési kérelemmel együtt kell benyújtani a hitelesítést végző szerv és 
a teljesítésigazolás kiadására jogosult szervezet részére a jelentéstételi időszakot követő 45 munkanapon belül.

 (2) A 44. § (2)–(6) bekezdésének rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a zárójelentésre.
 (3) A zárójelentéseket legkésőbb 6 hónappal a támogatási intézkedés befejezését követően kell benyújtani az illetékes 

svájci hatóság részére.

47. §  A projektgazda és a program operátor – a programkomponens operátor adatszolgáltatása alapján – a támogatási 
intézkedés befejezését követően a  fenntartási időszak alatt  évente fenntartási jelentést készít a  IX. Fejezet 
rendelkezései szerint.

V. FEJEZET 
MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉS

22. Monitoring tevékenység

48. § (1) A Nemzeti Irányító Hatóság és a svájci hatóságok éves ülést tartanak az együttműködési program hatékonyságának 
biztosítása, az  együttműködési programról szóló  éves programjelentés megvitatása és jóváhagyása, az  elért 
eredmények és az  esetleges kockázatok értékelése, a  következő  év mérföldköveinek bemutatása, valamint 
az együttműködési program egészére vonatkozó döntések meghozatala céljából.

 (2) Az  éves ülést a  Nemzeti Irányító Hatóság szervezi meg. A  Nemzeti Irányító Hatóság legkésőbb 15 munkanappal 
az éves ülés előtt benyújtja a napirend tervezetét és a résztvevők listáját a svájci hatóságoknak.

 (3) A  Nemzeti Irányító Hatóság az  éves ülésre  további intézményeket és személyeket hívhat meg megfigyelőként 
a svájci hatóságok egyetértésével.

 (4) A Nemzeti Irányító Hatóság jegyzőkönyvet készít az éves ülésen hozott döntésekről, amelyet az éves ülés napjától 
számított 15 munkanapon belül benyújt a  svájci hatóságok részére jóváhagyásra. A  végleges jegyzőkönyvet 
meg kell küldeni az éves ülésre meghívott valamennyi résztvevőnek.

49. §  A Nemzeti Irányító Hatóság az  éves ülésre az  együttműködési programról  éves programjelentést készít, amelyet 
legkésőbb a  jelentéstételi időszakot követő  év április 30. napjáig benyújt a  svájci hatóságok részére. Az  éves 
programjelentést a Nemzeti Irányító Hatóság és a svájci hatóságok az éves ülésen vitatják meg és fogadják el.

50. § (1) A  svájci hatóságok által Magyarországnak történő záró visszatérítést követő 6 hónapon belül, de legkésőbb 
a  kiadásoknak a  Keretmegállapodás 4.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott elszámolhatósági időszakát követő 
6 hónapon belül a Nemzeti Irányító Hatóság benyújtja a záró programjelentést a svájci hatóságok részére.

 (2) A záró programjelentés a svájci hatóságok által meghatározott mintát követi.

51. § (1) A  Nemzeti Irányító Hatóság a  támogatási intézkedések előrehaladását folyamatosan nyomon követi. A  Nemzeti 
Irányító Hatóság monitoring és értékelési tervet készít a  teljes megvalósítási időszakra, amely magában foglalja 
a  tervezett monitoring látogatásokat, valamint az  egyes támogatási intézkedések vagy tematikus területek 
felülvizsgálatát és értékelését. A  monitoring és értékelési terv tartalmaz egy a  teljes együttműködési programra 
vonatkozó értékelést is, amelyet a 2026 és a 2028 közötti időszakban kell elvégezni.

 (2) A  Nemzeti Irányító Hatóság a  monitoring és értékelési tervet az  együttműködési programról szóló első  éves 
programjelentésben mutatja be.

 (3) A Nemzeti Irányító Hatóság az éves programjelentésben tájékoztatja a svájci hatóságokat a monitoring és értékelési 
terv aktualizálásáról és a terv végrehajtásában elért eredményekről, valamint ismerteti a jelentéstételi időszak alatt 
elvégzett értékelések összesített eredményeit.

 (4) A Nemzeti Irányító Hatóság és a svájci hatóságok közösen állapodnak meg a konkrét támogatási intézkedésekről, 
amelyeket a befejezést követően nyomon követnek és értékelnek.
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 (5) A  Nemzeti Irányító Hatóság a  monitoring tevékenysége keretén belül kockázatelemzésen alapuló monitoring 
látogatást folytat le. A  Nemzeti Irányító Hatóság szükség esetén szakértőket vonhat be a  monitoring látogatás 
lefolytatásába.

 (6) A monitoring látogatás lehet tervezett vagy rendkívüli.
 (7) A Nemzeti Irányító Hatóság rendkívüli monitoring látogatást végez abban az esetben, ha olyan ok, indok, információ 

jut a  tudomására, amely szükségessé teszi a  programmal, vagy projekttel kapcsolatos rendkívüli monitoring 
tevékenységet.

 (8) Monitoring látogatás lefolytatása során a  Nemzeti Irányító Hatóság a  következő szempontok szerint végzi 
a tevékenységét:
a) a programnak, vagy a projektnek a célokhoz és a várt eredményekhez mért előrehaladása,
b) a program-, vagy a  projekttevékenységek pályázatban és támogatási szerződésben meghatározott 

ütemezéséhez mért előrehaladása,
c) az indikátorok várható és tényleges teljesülése,
d) a program, vagy a  projekt pénzügyi előrehaladása, különös tekintettel a  program vagy a  projekt tervezett 

költségvetésétől való esetleges eltérésekre,
e) a program, vagy a projekt fenntarthatósága,
f ) a program, vagy a projekt menedzsmentjének megfelelősége,
g) a hazai, vagy svájci partnerek, egyéb együttműködő partnerek és érintettek közreműködésének és 

bevonásának megfelelősége,
h) a program, vagy a projekt beszerzési tervének megvalósulása,
i) az engedélyek megszerzésének vagy egyéb, a  program, vagy a  projekt megvalósulásához szükséges jogi 

követelmények teljesülésének státusza,
j) a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségek teljesülése,
k) a program-, vagy a projektmegvalósítás kockázatai és azok kezelésének módja, és
l) a horizontális szempontok érvényesülése érdekében megtett intézkedések.

 (9) A  monitoring látogatás megállapításait a  Nemzeti Irányító Hatóság jegyzőkönyvben rögzíti. A  jegyzőkönyv 
tartalmazza a  Nemzeti Irányító Hatóság megállapításait, javaslatait, ajánlásait, a  kedvezményezett részére előírt 
esetleges intézkedési tervet.

 (10) A  monitoring látogatás kedvezőtlen megállapításai esetén a  Nemzeti Irányító Hatóság az  alábbi intézkedéseket 
teszi:
a) helyszíni ellenőrzés lefolytatásának elrendelése,
b) szabálytalansági gyanú bejelentése,
c) a támogatás folyósításának felfüggesztése,
d) a támogatási szerződés módosítására vonatkozó javaslattétel, vagy
e) a támogatási szerződéstől történő elállás.

 (11) A  program operátor a  program esetében monitoring tevékenységet végez, amelynek keretén belül 
kockázatelemzésen alapuló monitoring látogatást folytat le a programkomponens operátornál. A program operátor 
monitoring tevékenységére a (6)–(10) bekezdésének rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

 (12) A  svájci hatóságok vagy az  általuk kijelölt harmadik fél a  támogatási intézkedések ellenőrzése során 
a végrehajtásban résztvevő szerveknek a támogatási intézkedésekkel kapcsolatos dokumentumaiba betekinthet.

23. Értékelési tevékenység

52. § (1) A  Nemzeti Irányító Hatóság biztosítja az  együttműködési program vagy a  tematikus területek szintjén történő 
értékelések elvégzéséhez szükséges forrásokat és szakértelmet.

 (2) Az  értékelést külső szakértők, vagy a  Nemzeti Irányító Hatóságtól, az  igazoló hatóságtól, a  közreműködő 
szervezettől és a  kedvezményezettektől független szervezetek végzik. Az  értékelésnek meg kell felelnie az  OECD 
Fejlesztéstámogatási Bizottsága által kiadott nemzetközi szabványoknak.

 (3) A  svájci hatóság vagy az  általuk kijelölt harmadik fél az  értékelésben részt vehet, ideértve az  együttműködési 
program, a  tematikus területek vagy a  programok szintjén megvalósuló értékeléseket is. A  részvétel részleteiről 
a Nemzeti Irányító Hatóság és a svájci hatóságok eseti alapon állapodnak meg.

 (4) A  Nemzeti Irányító Hatóság az  értékelés befejezésétől számított 3 hónapon belül az  értékelési jelentéssel együtt 
benyújtja az értékelésre adott vezetői állásfoglalását a svájci hatóságoknak.
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53. §  A svájci hatóságok az  együttműködési program, a  tematikus területek vagy egyes támogatási intézkedések 
végrehajtása során és azt követően is értékelhetik az  intézkedések mikénti végrehajtását. Az  együttműködési 
program végrehajtása során végzett értékelések esetében a  Nemzeti Irányító Hatóság biztosítja az  értékeléshez 
szükséges információt és támogatást.

VI. FEJEZET 
A PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS RENDJE

24. A pénzügyi irányítás és ellenőrzés általános elvei

54. §  A hitelesítést végző szerv
a) olyan pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert alakít ki és működtet, amely biztosítja, hogy a szervezetek 

tevékenysége szabályszerű és megfelelően szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes legyen, 
az  információk, beszámolók, jelentések és nyilatkozatok pontosak, megalapozottak és dokumentáltak 
legyenek és a megfelelő időben rendelkezésre álljanak,

b) belső szabályzataiban gondoskodik a  tervezés, a  pályáztatás, a  szerződéskötés, a  pénzügyi lebonyolítás, 
a  számviteli és a  monitoring feladatok megfelelő szabályozásáról, figyelemmel arra, hogy az  egyes 
feladatokat és azok ellenőrzését ugyanaz a személy nem végezheti,

c) biztosítja a „négy szem” elvének érvényesülését, és
d) gondoskodik az ellenőrzési nyomvonal, a szabálytalanságkezelési eljárásrend kialakításáról.

55. §  A hitelesítést végző szerv ellenőrzi, hogy a pályáztatás, a közbeszerzés és a pénzügyi lebonyolítás megfelel
a) a versenypolitikai szabályoknak,
b) az állami támogatásokra, közbeszerzésre, környezetvédelemre, egyenlő bánásmódra, tájékoztatásra és 

nyilvánosságra vonatkozó előírásoknak, és
c) a támogathatósági követelményeknek.

56. §  Az együttműködési program keretében megvalósuló programokkal vagy projektekkel összefüggésben 
a lebonyolításban részt vevők a keletkező dokumentumokat a támogatási intézkedés befejezését követően 10 évig 
megőrzik.

25. A költségvetési tervezés

57. §  A Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak előirányzat által finanszírozott támogatási intézkedések 
kiadásait és bevételeit az európai uniós források felhasználásért felelős miniszter tervezi meg.

58. §  Az európai uniós források felhasználásért felelős miniszter a  támogatási intézkedések előkészítése és végrehajtása 
során biztosítja, hogy a  kedvezményezettek részére a  támogatási összegek kifizetéséhez szükséges összeg 
rendelkezésre álljon.

26. Az elkülönített fizetési számlák

59. § (1) A  svájci hatóságoktól érkező átutalások fogadására, illetve a  szabálytalanul felhasznált vagy a  fel nem használt 
támogatások visszafizetésére az  igazoló hatóság által a  Magyar Államkincstárban nyitott forint fizetési számla 
szolgál.

 (2) Az  európai uniós források felhasználásért felelős miniszter előirányzat-felhasználási keretszámlát nyit a  Magyar 
Államkincstárnál, amely minden, az együttműködési program keretében nyújtott támogatás kifizetésére szolgál.

 (3) A  pénzforgalmi számlák vezetésével és forgalmával kapcsolatban felmerült költség elszámolása a  központi 
költségvetésből történik.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 213. szám 9889

27. Előlegfizetés

60. § (1) Az  együttműködési program keretében megvalósuló projekt esetén a  támogatási előleg mértékét a  végrehajtási 
megállapodás határozza meg, amely legfeljebb a projekt teljes támogatásának a 25%-a lehet.

 (2) Az együttműködési program keretében megvalósuló program esetén a támogatási előleg mértékét a végrehajtási 
megállapodás határozza meg, amely legfeljebb a program teljes támogatásának a 25%-a lehet. A Nemzeti Irányító 
Hatóság egyedi döntése alapján az előleg mértéke legfeljebb 50% lehet.

 (3) A program keretében megvalósítandó tevékenységek esetében az előleg mértékét az egyes támogatási szerződések 
határozzák meg. A  programon belül megítélt egyes előlegek együttes összege nem haladhatja meg a  program 
esetén megítélt támogatási előleg mértéke alapján számított előleg összegét.

 (4) Technikai támogatás esetén a támogatási előleg mértéke legfeljebb 100% lehet támogatói okirat vagy támogatási 
szerződésben rögzítettek szerinti ütemezésben.

28. A hitelesítés

61. § (1) A hitelesítést végző szervek folyamatba épített ellenőrzést végeznek, amely lehet
a) dokumentumalapú ellenőrzés, vagy
b) helyszíni ellenőrzés.

 (2) A hitelesítést végző szervek eljárásrendet dolgoznak ki és alkalmaznak a folyamatba épített ellenőrzésekre.
 (3) A hitelesítési folyamatot a hitelesítést végző szerv határozza meg az e fejezetben leírtak figyelembevételével.
 (4) A  hitelesítést végző szerv a  folyamatba épített dokumentumalapú ellenőrzés és a  helyszíni ellenőrzés keretében 

tartalmi és formai szempontból ellenőrzi a  kedvezményezett által benyújtott kifizetési kérelmet és az  azt 
alátámasztó dokumentumokat annak megállapítása céljából, hogy a kedvezményezett a támogatási szerződésben 
rögzített kötelezettségeit teljesítette.

 (5) A  hitelesítést végző szerv a  hitelesítési folyamatot – az  esetleges hiánypótlással és kiegészítő információ 
ellenőrzésével együtt – a kifizetési kérelem kézhezvételétől számított 30 munkanapon belül zárja le.

 (6) A hitelesítést végző szerv a támogatási szerződés előkészítése, valamint a támogatási intézkedés végrehajtása során 
meggyőződik arról, hogy a  támogatási intézkedéshez szükséges önerő a  támogatási szerződésben foglaltaknak 
megfelelően rendelkezésre áll.

62. § (1) A  dokumentumalapú ellenőrzés a  pénzügyi lebonyolítás során a  kedvezményezett által elkészített kifizetési 
kérelemre és a  kifizetési kérelemmel egyidejűleg benyújtott, a  támogatási szerződésben előírt alátámasztó 
dokumentumokra terjed ki.

 (2) Az  adott elszámolási időszakban felmerült költségek összegét és az  igényelt támogatás összegét tartalmazó 
kifizetési kérelmet a  kedvezményezett nyújtja be a  hitelesítést végző szerv részére az  elszámolási időszak záró 
dátumát követő 20 munkanapon – zárójelentés esetén 45 munkanapon – belül.

 (3) A kifizetési kérelemhez a kedvezményezett mellékeli
a) a záradékolt eredeti számlák vagy egyéb számviteli bizonylatok hitelesített másolatát, elektronikus számlát, 

továbbá a  számlák vagy egyéb számviteli bizonylatok – szállítói finanszírozás esetén a  számlán szereplő, 
elszámolni kívánt összegre eső önerő – kifizetését igazoló, az  elszámolást alátámasztó dokumentumok 
másolatát,

b) az a) pont szerinti dokumentumokat helyettesítő, a hitelesítést végző szerv által meghatározott formátumú 
számla- vagy költségösszesítőt, átalányalapú elszámolás esetén, ha szükséges, az  átalány összegének, 
mértékének meghatározását alátámasztó dokumentumot,

c) a pénzügyi beszámolóban szereplő, elszámolni kívánt költségek szöveges indokolását,
d) engedményezés esetén az engedményezésre vonatkozó szerződést, és
e) biztosítéknyújtási kötelezettség esetén a  biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat, ha 

a  támogatási szerződés megkötése időpontjában elfogadott biztosítékok körében változás áll be az  adott 
elszámolási időszakban.

 (4) A  kedvezményezett a  kifizetési kérelemben szereplő költségek alapját képező eredeti számlát a  támogatási 
szerződésben meghatározott módon záradékolja.

 (5) A  kedvezményezett gondoskodik elkülönített számviteli nyilvántartás vezetéséről a  megítélt támogatási összeg 
felhasználásának vonatkozásában.
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 (6) A dokumentumalapú ellenőrzés keretében a hitelesítést végző szerv tartalmi és formai szempontból ellenőrzi
a) a támogatási szerződésnek megfelelő fizikai és pénzügyi előrehaladást és azok összhangját,
b) azt, hogy a  benyújtott elszámolások alapbizonylatai valós költségeken alapulnak-e, a  támogatási 

intézkedések kapcsán merültek-e fel és megfelelnek-e a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeknek 
és szakmai célkitűzéseknek,

c) azt, hogy az egyes elszámolni kívánt költségek megfelelnek-e a Szabályzatban, a pályázati felhívásban, illetve 
a támogatási szerződésben foglalt elszámolhatósági szabályoknak,

d) azt, hogy szállítói finanszírozás esetén a  kedvezményezett kifizette-e a  számlán szereplő, elszámolni kívánt 
összegre eső önerőt, utófinanszírozás esetében a számla elszámolni kívánt összegét,

e) a teljesítés igazolását és megalapozottságát,
f ) a kedvezményezett köztartozás-mentességét és azt, hogy szerepel az  Art. 260.  § szerint közzétett 

köztartozásmentes adózói adatbázisban,
g) a kettős finanszírozás elkerülésére vonatkozó előírások teljesülését,
h) az elszámolásra benyújtott költségek szokásos piaci árnak való megfelelését,
i) azt, hogy a  benyújtott elszámolások alapbizonylataihoz kapcsolódó teljesítés összhangban van-e 

a közbeszerzésre vonatkozó közösségi és nemzeti előírásokkal, és
j) azt, hogy a  benyújtott elszámolások és azok alapbizonylatai összhangban vannak-e a  hatályos számviteli 

törvénnyel, az adózás rendjéről szóló törvénnyel és az általános forgalmi adóról szóló törvénnyel.
 (7) A  dokumentumalapú ellenőrzés eredményét hitelesítési nyilatkozatban kell rögzíteni. A  hitelesítési nyilatkozatot 

a  hitelesítést végző szerv a  dokumentumalapú ellenőrzés elvégzésére meghatározott határidő lejártát követő 
5 munkanapon belül megküldi a kedvezményezettnek.

 (8) Projektek és programkomponensek esetén a  közreműködő szervezet összeállítja és megküldi a  Nemzeti Irányító 
Hatóság részére az  informatikai rendszerben rögzített hitelesített támogatási összeget tartalmazó kifizetési 
dokumentációt.

 (9) A közreműködő szervezet által kiállított kifizetési dokumentáció tanúsítja, hogy
a) a kedvezményezett által benyújtott költségösszesítő összhangban van az  alátámasztó dokumentumokkal, 

számlákkal vagy egyéb gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatokkal,
b) az alátámasztó dokumentumok és bizonylatok ellenőrzése megtörtént, azok valósak, szabályosak és 

számszakilag pontosak,
c) az igényelt költségek az  együttműködési programra vonatkozó szabályok, elszámolhatósági útmutatók 

szerint elszámolhatónak minősülnek,
d) az igényelt költségek a  támogatási szerződéssel összhangban megvalósított támogatási intézkedés 

keretében merültek fel,
e) az önerő rendelkezésre áll,
f ) a közreműködő szervezet nyomon követi a támogatási intézkedés előrehaladását, és
g) azt, hogy az  adott elszámolási időszakra az  előrehaladási jelentés jóváhagyása a  Nemzeti Irányító Hatóság 

vagy a program operátor által megtörtént.
 (10) A Nemzeti Irányító Hatóság a közreműködő szervezet által benyújtott kifizetési dokumentáció alapján megvizsgálja 

a  kifizethetőség feltételeinek teljesítését. A  Nemzeti Irányító Hatóság a  közreműködő szervezetet 5 munkanapos 
határidővel hiánypótlásra szólíthatja fel.

 (11) A  Nemzeti Irányító Hatóság a  hiánytalan kifizetési kérelem vagy kifizetési dokumentáció kézhezvételét követő 
5 munkanapon belül intézkedik a jóváhagyott támogatási összeg kifizetéséről.

63. § (1) A  folyamatba épített ellenőrzés részeként a  hitelesítést végző szerv a  hatáskörébe utalt esetek vonatkozásában 
kockázatelemzésen alapuló mintavételezéssel helyszíni ellenőrzést végez.

 (2) A  közreműködő szervezet minden  év október 31-ig megküldi a  Nemzeti Irányító Hatóság részére 
a kockázatelemzésen alapuló, következő évi ellenőrzési tervét.

 (3) A Nemzeti Irányító Hatóság az ellenőrzési terv kézhezvételétől számított 7 munkanapon belül az ellenőrzési tervet 
jóváhagyja, vagy módosítási javaslatot tesz a közreműködő szervezet részére.

 (4) A közreműködő szervezet a módosítási javaslat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül megküldi a Nemzeti 
Irányító Hatóság részére a módosított éves ellenőrzési tervet, amelyet a Nemzeti Irányító Hatóság 5 munkanapon 
belül jóváhagy.

 (5) A  közreműködő szervezet a  támogatási intézkedéseket a  megvalósítás során legalább két alkalommal ellenőrzi 
egy köztes és egy záró helyszíni ellenőrzés keretében.
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 (6) A Nemzeti Irányító Hatóság és a közreműködő szervezet rendkívüli helyszíni ellenőrzést is kezdeményezhet.
 (7) A helyszíni ellenőrzés során ellenőrizni kell különösen

a) a támogatási intézkedés támogatási szerződésnek megfelelő fizikai és pénzügyi előrehaladását és azok 
összhangját,

b) a kifizetési kérelemhez benyújtott alátámasztó bizonylatok és dokumentumok eredeti példányának 
rendelkezésre állását, azok egyezőségét a kifizetési kérelemmel benyújtott másolattal,

c) a kedvezményezett által benyújtott nyilatkozatok összhangját az azt megalapozó bizonylatokkal,
d) átalányalapú elszámolás esetében az  átalány összegének, mértékének meghatározását alátámasztó 

dokumentumok körét,
e) a termékek, szolgáltatások teljesítésének a támogatási szerződéssel való összhangját,
f ) a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó szabályok betartását,
g) a közbeszerzésekre vonatkozóan a  dokumentumok alapján nem ellenőrizhető szabályok betartását, így 

különösen az  Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren kívül, a  hitelesítést végző szerv részére benyújtott 
dokumentumok eredeti dokumentumokkal való összhangját, a  benyújtott dokumentumok valódiságát, 
a dokumentumok megőrzésére vonatkozó szabályok betartását, és

h) a támogatási intézkedés szintű elkülönített számviteli nyilvántartás vezetését.
 (8) A  helyszíni ellenőrzések keretében a  kifizetési kérelemben szereplő költségek elszámolhatóságának 

megállapításához ellenőrizni kell az  eredeti bizonylatokat, így különösen a  kedvezményezett által benyújtott 
számla-, vagy költségösszesítőben feltüntetett számlákat, a  számlákhoz kapcsolódó szerződéseket és 
teljesítésigazolásokat, valamint a  számlák mellé be nem nyújtott teljesítést, illetve kifizetést igazoló egyéb 
dokumentumokat.

 (9) A  kifizetési kérelemben szereplő bizonylatok és alátámasztó dokumentumok ellenőrzése történhet 
mintavételezéssel, a támogató által előzetesen jóváhagyott mintavételezési módszertan alapján.

 (10) A helyszíni ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, rögzítve az ellenőrzés eredményét, valamint szabálytalanság, 
és hiba gyanújának feltárása esetén a javasolt, illetve megtett intézkedéseket.

29. A támogatás kifizetése

64. § (1) A támogatás folyósítására utófinanszírozással vagy szállítói finanszírozással kerül sor.
 (2) Támogatás – az  előleget kivéve – kizárólag a  hitelesítést végző szerv és a  teljesítésigazolásra jogosult szerv által 

jóváhagyott kifizetési kérelem vagy kifizetési dokumentáció alapján folyósítható.
 (3) A  támogatás terhére elszámolható költségeket, és ezek alapján a  kifizetendő támogatás összegét forintban kell 

megállapítani, ettől eltérően a svájci partnernek kifizetendő támogatás megállapítható svájci frankban is.
 (4) Ha a  költségek nem forintban merülnek fel, a  kedvezményezett a  pénzügyi teljesítés időpontjában érvényes, 

a  kedvezményezett számlavezető bankja által alkalmazott, a  tranzakcióhoz tartozó elszámoló árfolyamon, annak 
hiányában a  pénzügyi teljesítés időpontjában érvényes, a  Magyar Nemzeti Bank által meghatározott árfolyamon 
azokat forintra átszámítja.

30. A követeléskezelés szabályai

65. § (1) A  támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, 
továbbá a  támogatás visszavonása, a  támogatási szerződéstől történő elállás vagy annak felbontása esetén 
a  kedvezményezett a  jogosulatlanul igénybe vett támogatást köteles visszafizetni. A  visszafizetési kötelezettség 
érvényesítése a Nemzeti Irányító Hatóság feladata.

 (2) A  visszafizetési kötelezettséget a  Nemzeti Irányító Hatóság elektronikus formában történő fizetési felszólításban 
közli a kedvezményezettel.

66. § (1) Ha a Nemzeti Irányító Hatóság a költségvetésből nyújtott támogatást – beleértve a támogatási előleget – részben 
vagy egészben visszavonja, a  kedvezményezett az  addig folyósított támogatás visszavonással érintett összegét 
a  Ptk. 6:47.  §-a szerinti kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni a  fizetési felszólítás közlésétől számított 
30 napon belül. A  kamatszámítás kezdő időpontja a  támogatás folyósításának napja, utolsó napja a  visszafizetési 
kötelezettség teljesítésének napja. Ha a  visszafizetési kötelezettség a  Nemzeti Irányító Hatóság érdekkörében 
felmerült okból keletkezett, a támogatás visszafizetése a megállapított fizetési határidőig kamatmentes.
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 (2) A  visszafizetési kötelezettség a  Nemzeti Irányító Hatóság döntése alapján részletekben is teljesíthető, ilyen 
esetben a  visszafizetés ütemezését külön megállapodásban kell rögzíteni. A  megállapodásban meghatározott 
részletfizetések száma legfeljebb 12 lehet.

 (3) Ha a részletfizetés teljesítése során kedvezményezett a visszafizetési kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, 
a késedelme után a késedelem időtartamára a Ptk. 6:48. §-a szerinti kamatot köteles fizetni.

 (4) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervet kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

67. § (1) Ha a  kedvezményezettel szemben fennálló követelés kiegyenlítése kompenzáció alkalmazásával csak részben járt 
eredménnyel, vagy eredménytelen volt és a  kedvezményezett a  visszafizetési kötelezettségének a  visszafizetésre 
megállapított határidőben nem, vagy csak részben tesz eleget, úgy a  támogatási szerződésben meghatározott 
biztosítékok közül elsődlegesen azt kell érvényesíteni, amellyel a visszakövetelt összeg a leggyorsabban beszedhető. 
A  követelés egyéb biztosítékok érvényesítésével történő beszedését csak ezen eljárás eredménytelensége esetén 
lehet megkísérelni.

 (2) Ha a  biztosítékokból a  követelés kielégítése nem eredményes, a  Nemzeti Irányító Hatóság a  vissza nem fizetett 
összeg adók módjára történő behajtása céljából megkeresi az állami adóhatóságot.

 (3) A  Nemzeti Irányító Hatóság visszafizetésre kötelezés időpontjában már folyamatban lévő csőd-, felszámolási, 
végelszámolási, illetve az ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárásba bekapcsolódik.

 (4) A (3) bekezdés szerinti esetben a csődeljárásban, a felszámolási eljárásban, a végelszámolásban, a vagyonrendezési 
és az adósságrendezési eljárásban az Art. 72. § (3) bekezdés a) pontja szerint az állami adóhatóság jár el hitelezőként 
a kedvezményezettet terhelő visszafizetési kötelezettségre vonatkozó követelés tekintetében.

 (5) A Nemzeti Irányító Hatóság a követeléskezelés lebonyolításával más szervezetet is megbízhat.

68. § (1) A  kedvezményezett a  visszafizetést a  Nemzeti Irányító Hatóság által kezelt előirányzat-felhasználási keretszámlára 
teljesíti.

 (2) A  visszakövetelt támogatás – ha az  nem rendszerjellegű szabálytalansághoz kapcsolódik – tematikus területen 
belüli átcsoportosításáról a  visszaköveteléssel nem érintett kedvezményezettek javára a  Nemzeti Irányító Hatóság 
dönthet.

69. § (1) Ha a  svájci hatóságok visszafizetési kötelezettséget állapítanak meg Magyarországgal szemben és 
a  visszafizetési kötelezettség alapját képező szabálytalanságban érintett összeg behajtása nem lehetséges, 
akkor a  szabálytalanságért felelős, illetve annak hiányában a  szabálytalanul felhasznált forrást folyósító fejezet 
költségvetéséből kell az  érintett összeget az  igazoló hatóság által meghatározott pénzforgalmi számlára és 
határidőben visszapótolni.

 (2) Ha a szabálytalanságban érintett összeget a támogatási intézkedés zárásáig nem sikerült behajtani, a behajtásra tett 
kísérletek és intézkedések valamennyi dokumentációját legalább az együttműködési program zárását követő 10. év 
végéig támogatási intézkedésenkénti bontásban meg kell őrizni.

70. § (1) Kis összegű követeléseket – beleértve a  pénzügyi zárás jogcímen keletkezett kis értékű követelést – nem kell 
behajtásra előírni.

 (2) A követelés kis összegű, ha annak összege a 100 000 forintot nem haladja meg.
 (3) A (2) bekezdés szerinti összeget követelés jogcímenként és támogatási intézkedésenként kell érteni, valamint tőkére 

és a kamatokra külön-külön kell vizsgálni.
 (4) Kis összegű kamatkövetelés csak akkor írható le, ha a tőkekövetelés már teljesült.
 (5) Ha a követelés részleges megtérülése után a fennmaradó követelés a fenti szabályok alapján kis összegű, a követelés 

leírható.
 (6) A leírt összeget tőke, kamat és forrás szerinti bontásban kell nyilvántartani.

31. A biztosítékok érvényesítése

71. § (1) A biztosíték tárgyai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 84. § 
(2) bekezdésben meghatározottak lehetnek.

 (2) A  biztosítékok közül a  Nemzeti Irányító Hatóság – a  támogatási összeg jogosulatlan felhasználása esetén 
érvényesítendő – beszedési megbízás benyújtására történő felhatalmazást (a  továbbiakban: felhatalmazó levél) 
ír elő első helyen. Ennek keretében a  biztosítéknyújtásra kötelezett kedvezményezett – ha a  pályázati felhívás 
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eltérően nem rendelkezik – legkésőbb a  támogatási szerződés aláírásával egyidejűleg közli valamennyi fizetési 
számlájának számlaszámát, és felhatalmazó levél útján felhatalmazást ad valamennyi, jogszabály alapján 
terhelhető fizetési számlája tekintetében a  beszedési megbízás benyújtására. A  kedvezményezett bármelyik, 
beszedési megbízás benyújtására történő felhatalmazással terhelt fizetési számlaszáma megszüntetéséről vagy új 
fizetési számla megnyitásáról a  hitelesítést végző szervet 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja, továbbá az  új 
fizetési számlaszámra vonatkozó, a  számlavezető pénzforgalmi szolgáltató által visszaigazolt felhatalmazó levelet 
a  közreműködő szervezet részére átadja. A  támogatási szerződésben megjelölt biztosítékok kedvezményezettje 
a Nemzeti Irányító Hatóság.

 (3) Zálogjog biztosítékként történő alkalmazásánál első ranghelyű jelzálogjogot kell előírni. Második vagy  további 
ranghelyre történő bejegyzés akkor fogadható el, ha a  korábbi ranghelyű bejegyzések teljesítése esetén 
a vagyontárgy értéke még fedezetet nyújt a költségvetési támogatás összegére.

 (4) A támogató a biztosíték tárgyára elidegenítési és terhelési tilalmat alapíthat.

32. Elszámolás a svájci hatóságokkal

72. §  A Nemzeti Irányító Hatóság svájci frankban számol el a svájci hatóságokkal.

73. § (1) A  Nemzeti Irányító Hatóság a  hitelesített költségeket forintban tartalmazó visszatérítési kérelmet és a  kifizetett 
támogatásokról szóló hitelesítési jelentést a  január 1. és június 30. közötti elszámolási időszak és a  július 1. és 
december 31. közötti elszámolási időszak vonatkozásában az  elszámolási időszakot követő 55 munkanapon belül 
továbbítja az igazoló hatóságnak.

 (2) Az  igazoló hatóság a  visszatérítési kérelem igazolása során kiegészítő információt kérhet, amelyet a  hitelesítést 
végző szerv, illetve a támogató haladéktalanul az igazoló hatóság rendelkezésére bocsát.

 (3) Az igazoló hatóság a visszatérítési kérelem igazolása érdekében tényfeltáró vizsgálatot végezhet a hitelesítést végző 
szervnél, illetve a támogatónál, amelynek kezdeményezéséről az érintett szervezetet előzetesen tájékoztatja.

 (4) A  hitelesítést végző szerv, illetve a  támogató hozzáférést biztosít az  igazoló hatóság által írásban felhatalmazott 
személyek részére az elektronikus és papír alapon rendelkezésre álló, az igazoláshoz kapcsolódó dokumentumokhoz 
és adatokhoz.

 (5) Az  igazoló hatóság a  visszatérítési kérelmet ellenőrzés után, szeptember 30-ig, illetve március 31-ig benyújtja 
a svájci hatóságok részére.

 (6) Az  igazoló hatóság a záró elszámolási időszakot lefedő visszatérítési kérelmet a záró elszámolási időszakot követő 
6 hónapon belül nyújtja be a svájci hatóságok részére.

74. §  A svájci hatóságok részére benyújtott visszatérítési kérelmek kizárólag olyan összeget tartalmazhatnak, amely 
kifizetett és hitelesített költségekből áll, illetve amelyeket előlegigénylések, számlák vagy egyéb, gazdasági 
eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok támasztanak alá, és amelyek a  támogatási intézkedés keretében 
elszámolható költségnek minősülnek.

VII. FEJEZET 
AZ ELLENŐRZÉSEK RENDJE

75. §  Az audit hatóság
a) rendszerellenőrzést végez,
b) a támogatási intézkedéseket ellenőrzi, és
c) ellenőrzési stratégiát és éves auditjelentést készít, valamint zárónyilatkozatot bocsát ki.

33. Rendszerellenőrzés

76. § (1) A  rendszerellenőrzések fő célja bizonyosság nyújtása arról, hogy Magyarországon az  irányítási és ellenőrzési 
rendszerek hatékonyan, a Keretmegállapodásnak és a nemzeti szabályozásoknak megfelelően működnek.

 (2) Az ellenőrzések különösen a következőkre terjednek ki:
a) az együttműködési program irányításában és ellenőrzésében részt vevő szervezetek feladatainak 

meghatározására és a funkciók szervezeteken belüli elosztására,
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b) az a) pontban meghatározott szervezetek közötti és az azokon belüli feladatmegosztás elvének betartására,
c) a kiadások helyességét és szabályszerűségét biztosító eljárásokra és belső kontrollrendszerre, és
d) a pénzügyi, számviteli, monitoring, jelentéstételi, ellenőrzési, közbeszerzési és szabálytalansági rendszerek 

szabályszerű működését biztosító eljárások ellenőrzésére.
 (3) Az ellenőrzéseket az európai uniós vagy egyéb európai uniós támogatás keretében történő támogatások esetében 

általánosan alkalmazandó nemzeti rendszerellenőrzési követelményekkel összhangban kell elvégezni. A  Nemzeti 
Irányító Hatóság, a  közreműködő szervezet és az  igazoló hatóság irányítási és ellenőrzési rendszereit legalább 
egyszer – a 77. § (3) bekezdésére is figyelemmel – ellenőrizni kell.

 (4) Az  audit hatóság a  hazai jogszabályokkal összhangban, saját költségén  további ellenőrzéseket végezhet 
az  együttműködési program vonatkozásában. Az  audit hatóság  éves ellenőrzési jelentésében tájékoztatja a  svájci 
hatóságokat az ilyen ellenőrzések következtetéseiről és ajánlásairól.

34. A támogatási intézkedések mintavételes ellenőrzése

77. § (1) Az audit hatóság vizsgálata kiterjed
a) a kifizetési kérelem és kifizetési dokumentáció pontosságára, teljességére és valódiságára, és
b) a kiadások jogszerűségére és szabályszerűségére, és
c) az irányítási és ellenőrzési rendszer meglétére, megfelelőségére és hatékonyságára.

 (2) A svájci hatóságokkal történt megállapodás alapján kivételes esetekben az audit hatóság az ellenőrzés során külső 
könyvvizsgálói jelentésekre is támaszkodhat.

 (3) A  program operátorok irányítási és ellenőrzési rendszerének ellenőrzését a  támogatási megállapodás hatálya alá 
eső, a svájci fél részéről történő első visszatérítés előtt kell elvégezni.

 (4) Az  (1)  bekezdés b)  pontja értelmében a  jelentett kiadásokat reprezentatív minta alapján és általános szabályként 
statisztikai mintavételi módszer alkalmazásával kell ellenőrizni.

 (5) Az audit hatóság az ellenőrzést statisztikai mintavétel alapján végzi, de indokolt esetben nem statisztikai mintavételi 
módszert is alkalmazhat.

35. Az ellenőrzési stratégia és az ellenőrzésekről szóló jelentéstétel

78. § (1) Az  audit hatóság ellenőrzési stratégiát készít az  együttműködési programra. Az  ellenőrzési stratégia megerősíti 
az audit hatóság függetlenségét, ismerteti a kockázatértékelést, meghatározza az ellenőrzési módszertant. Az audit 
hatóság az  ellenőrzési stratégiát megküldi a  Nemzeti Irányító Hatóságnak véleményezésre. Az  audit hatóság 
az  ellenőrzési stratégiát a  Keretmegállapodás aláírása napjától számított 9 hónapon belül jóváhagyásra benyújtja 
a  svájci hatóságoknak. Az  ellenőrzési stratégiát szükség szerint  évente aktualizálja, és minden naptári  év végéig 
benyújtja a svájci hatóságoknak, amelyet a svájci hatóságok észrevételt tehetnek.

 (2) Az audit hatóság legkésőbb a jelentéstételi időszakot követő év március 31-ig éves auditjelentést nyújt be a svájci 
hatóságoknak, amely tartalmazza az  ellenőrzési stratégiával összhangban elvégzett ellenőrzések megállapításait, 
valamint a  hiányosságok orvoslására hozott intézkedéseket. Az  éves auditjelentés felépítésének és tartalmának 
összhangban kell lennie a svájci hatóságok által meghatározott követelményekkel. Az éves auditjelentéshez csatolni 
kell az aláírt audit véleményt.

 (3) Az  éves auditjelentés jelentéstételi időszaka az  első jelentés kivételével az  előző számviteli  év, amely július 1. 
napjától a  következő  év június 30. napjáig terjedő időszak. Az  első jelentéstételi időszak a  Keretmegállapodás 
aláírásának napjától a következő év június 30. napjáig terjedő időszakra vonatkozik.

 (4) A  projektgazdák és a  program operátorok az  éves jelentéseikben tájékoztatást nyújtanak a  támogatási 
intézkedésükkel kapcsolatban a  jelentéstételi  év során elvégzett valamennyi ellenőrzésről, azok főbb 
megállapításairól és a  feltárt hiányosságokat kezelő esetleges korrekciós intézkedések végrehajtásában elért 
előrehaladásról.

 (5) A  Nemzeti Irányító Hatóság az  éves programjelentésben tájékoztatást nyújt a  svájci hatóságoknak a  tárgyévben 
elvégzett valamennyi ellenőrzésről, azok főbb megállapításairól és a  feltárt hiányosságokat kezelő esetleges 
korrekciós intézkedések végrehajtása terén elért eredményekről.

 (6) Az  audit hatóság zárónyilatkozatot nyújt be a  svájci hatóságoknak a  zárójelentés benyújtásával egyidejűleg, 
amelyben értékeli a zárójelentésekben igényelt záróegyenleg kifizetése iránti kérelem megalapozottságát.
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36. Külső ellenőrzések

79. § (1) A svájci hatóságok további ellenőrzéseket végezhetnek vagy végeztethetnek, beleértve a beszerzési, az igazságügyi 
és a pénzügyi ellenőrzéseket, valamint az irányítási és ellenőrzési rendszerek hatékony működésének ellenőrzését.

 (2) Az együttműködési program keretében nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzése érdekében nemzetközi 
ellenőrző szervek, nemzeti ellenőrző szervek és más erre jogosult szervek ellenőrzéseket végezhetnek.

 (3) Az igazoló hatóság tényfeltáró vizsgálatot végezhet, és tényfeltáró látogatást tehet a hitelesítést végző szerveknél.
 (4) Az  együttműködési program végrehajtásában résztvevő szervek kötelezettséget vállalnak arra, hogy 

az  együttműködési program keretében nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzését minden erre 
jogosult szerv, illetve általuk meghatalmazott szervezet vagy személy részére – késedelem nélkül – lehetővé 
teszik. Az  együttműködési program végrehajtásában résztvevő szervek vállalják, hogy haladéktalan, teljes, 
minden korlátozástól mentes hozzáférést biztosítanak az  ellenőrzések szempontjából releváns információkhoz, 
dokumentumokhoz, személyekhez, magáncélú, vagy nyilvános épületekhez és létesítményekhez.

80. § (1) A  végrehajtásban részt vevő szervek haladéktalanul tájékoztatják egymást a  svájci hatóságok vagy egyéb 
nemzetközi szervezetek által tervezett külső ellenőrzésekről.

 (2) Az ellenőrzött szerv az (1) bekezdés szerinti ellenőrzési jelentés tervezetére készítendő választ, az azzal kapcsolatos 
hazai álláspontot a  Nemzeti Irányító Hatósággal előzetesen egyezteti, valamint a  jelentés tervezetét és végleges 
változatát részére a kézhezvételt követő 5 munkanapon belül megküldi.

 (3) Az  ellenőrzésekből eredő, költségvetést és pénzügyi jelentést érintő kötelezettségvállalást vagy korrekciós 
folyamatot az igazoló hatósággal, valamint az államháztartásért felelős miniszterrel előzetesen egyeztetni, az audit 
hatósággal véleményeztetni kell.

VIII. FEJEZET 
SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSE

37. A szabálytalanságkezelésre vonatkozó általános szabályok

81. §  A Nemzeti Irányító Hatóság szabálytalansági eljárásrendet ad ki.

82. §  A szabálytalansági ügy elintézésében nem vehet részt
a) a kedvezményezett, a  vele együtt jogosított vagy kötelezett személy, továbbá az, akinek jogaira vagy 

kötelezettségeire az eljárás eredménye kihatással lehet,
b) az a) pont alá tartozó személy vagy szervezet képviselője, vagy olyan volt képviselője, aki a szabálytalansági 

eljárás tárgyát illetően érintett volt,
c) az a) vagy a b) pont alá tartozó személynek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója 

vagy volt házastársa,
d) aki az  érintett támogatási intézkedés kiválasztási eljárásában, illetve a  támogatási döntés előkészítésében 

részt vett, és
e) a d)  pontban meghatározott személynek a  Ptk. 8:1.  § (1)  bekezdés 1.  pontja szerinti közeli hozzátartozója 

vagy volt házastársa.

83. § (1) A Nemzeti Irányító Hatóság
a) dönt a szabálytalansági gyanú elutasításáról vagy a szabálytalansági eljárás megindításáról,
b) dönt a  szabálytalanság kivizsgálásának közreműködő szervezetre vagy program operátorra történő 

delegálásáról,
c) felülvizsgálja a  közreműködő szervezet vagy a  program operátor által felterjesztett szabálytalanság-eljárási 

jegyzőkönyvet, és
d) meghozza a szabálytalansági eljárást lezáró döntést.

 (2) A  program operátor és a  közreműködő szervezet ellen bejelentett szabálytalansági gyanú esetén kizárólag 
a Nemzeti Irányító Hatóság folytathatja le a szabálytalansági eljárást.
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84. §  A közreműködő szervezet és a program operátor az adott támogatási intézkedés tekintetében felel
a) a szabálytalanságok nyilvántartásáért,
b) a szabálytalanságok kivizsgálásáért, a  szabálytalanság-eljárási jegyzőkönyv elkészítéséért, ha a  Nemzeti 

Irányító Hatóság a 83. § (1) bekezdés b) pontja szerint delegálja a szabálytalanság kivizsgálását,
c) a szabálytalanságokkal kapcsolatos döntések végrehajtásának nyomon követéséért, és
d) a szabálytalanságokkal kapcsolatos jelentések összeállításáért és a Nemzeti Irányító Hatóság részére történő 

megküldéséért.

85. § (1) A  Nemzeti Irányító Hatóság, a  közreműködő szervezet és a  program operátor az  eljárásában törekszik arra, hogy 
a szabálytalansággal érintett támogatási intézkedés célja megvalósuljon és lehetőség szerint a cél indokolatlanul ne 
sérüljön.

 (2) A  Nemzeti Irányító Hatóság a  szabálytalanságot a  kedvezményezettre vonatkozóan állapítja meg akkor is, ha azt 
más személy vagy szervezet tevékenysége vagy mulasztása eredményezte. A  szabálytalanság megállapításával 
összefüggésben megállapított jogkövetkezmények a kedvezményezettet terhelik.

 (3) Ha az  audit hatóság ellenőrzési tevékenysége során szabálytalanságot állapít meg, a  megállapításról és 
az  ellenőrzési jelentésben az  általa javasolt alkalmazandó jogkövetkezményekről értesíti a  Nemzeti Irányító 
Hatóságot és az igazoló hatóságot. A Nemzeti Irányító Hatóság figyelembe veszi az audit hatóság javaslatát.

 (4) A szabálytalansági eljárás kezdete az a nap, amelyen a Nemzeti Irányító Hatóság az eljárás megindításáról döntött.
 (5) A  szabálytalansági eljárás a  Nemzeti Irányító Hatóság által meghozott szabálytalansági eljárást lezáró döntéssel 

zárul.
 (6) Ha a  szabálytalansági eljárást lezáró döntés értelmében a  kedvezményezettnek visszafizetési kötelezettsége 

keletkezik, a követeléskezelés szabályai szerint kell eljárni.
 (7) A  svájci hatóságok a  szabálytalanságok megelőzése, felderítése és orvoslása érdekében egyedi és kiegészítő 

intézkedéseket kérhetnek.
 (8) Magyarország felel az  együttműködési program keretében megállapított szabálytalanságokból eredő pénzügyi 

veszteségekért és egyéb károkért.

38. Szabálytalansági eljárás lefolytatása

86. §  A Nemzeti Irányító Hatóság a bejelentés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül dönt
a) a bejelentés elutasításáról, vagy
b) a szabálytalansági eljárás megindításáról.

87. §  A szabálytalansági eljárás megindításáról a  Nemzeti Irányító Hatóság az  eljárás megindításától számított 
5 munkanapon belül – a szabálytalansági gyanú ismertetésével – írásban tájékoztatja a kedvezményezettet.

88. § (1) A szabálytalansági eljárás megindítását követően – szükség esetén – a kedvezményezett a vizsgálat lefolytatásához 
szükséges  további dokumentumok megküldésére hívható fel, továbbá helyszíni vizsgálat lefolytatása 
kezdeményezhető. A  dokumentumok megküldésének, illetve a  helyszíni vizsgálat lefolytatásnak időtartama 
az ügyintézési határidőbe nem számít bele. Ha az ügy körülményei lehetővé teszik, a szabálytalanság kivizsgálása 
során a  kedvezményezett részére észrevételei megtételére lehetőséget kell biztosítani. A  hazai kedvezményezett 
észrevételei megtételére rendelkezésére álló időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

 (2) A  szabálytalanság kivizsgálása keretében az  érintett személyeket meg kell hallgatni, és bármely dokumentumot, 
körülményt, tényt, amely a gyanúval kapcsolatos tényállás tisztázásához szükséges meg kell vizsgálni.

 (3) Ha a  szabálytalanság megállapításához más hatóság előzetes döntése szükséges, vagy a  szabálytalansági gyanú 
különleges szakértelmet igénylő előzetes kérdés eldöntésétől függ, a  szabálytalansági eljárás külön döntés nélkül 
felfüggesztésre kerül addig, amíg a  hatáskörrel rendelkező hatóság határozatot nem hozott vagy a  döntéshez 
szükséges szakértői vélemény nem készült el. A felfüggesztés időtartama az ügyintézési határidőbe nem számít be.

89. §  A Nemzeti Irányító Hatóság dönthet a  szabálytalansággal érintett támogatási intézkedésekhez kapcsolódó 
támogatás folyósításának felfüggesztéséről. A  támogatás folyósításának felfüggesztése a  szabálytalansági eljárás 
időtartama alatt bármikor lehetséges. A  támogatás folyósításának felfüggesztését meg kell szüntetni, ha annak 
indokai már nem állnak fenn. A Nemzeti Irányító Hatóság a támogatás folyósítás felfüggesztésének elrendeléséről és 
megszüntetéséről a kedvezményezettet tájékoztatja.
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90. § (1) A Nemzeti Irányító Hatóság a szabálytalansági eljárás eredményéről – szabálytalanság megállapításának hiányában 
is – szabálytalanság-eljárási jegyzőkönyvet készít.

 (2) Ha a Nemzeti Irányító Hatóság a 83. § (1) bekezdés b) pontja alapján delegálja a szabálytalanság kivizsgálását, akkor 
a  közreműködő szervezet vagy a  program operátor a  szabálytalansági eljárás keretében lefolytatott kivizsgálás 
eredményéről – szabálytalanság megállapításának hiányában is – szabálytalanság-eljárási jegyzőkönyvet készít, és 
azt megküldi a Nemzeti Irányító Hatóság részére.

39. A szabálytalansági eljárás lezárása

91. § (1) A Nemzeti Irányító Hatóság a szabálytalanság-eljárási jegyzőkönyv alapján a szabálytalansági eljárást lezáró döntést 
hoz.

 (2) A  szabálytalansági eljárás során a  döntést a  szabálytalansági eljárás megindításától számított 30 munkanapon 
belül kell meghozni. A  Nemzeti Irányító Hatóság vezetője a  határidőt, annak eltelte előtt indokolt esetben, 
egy alkalommal, legfeljebb 30 munkanappal meghosszabbíthatja. A  határidő meghosszabbításáról 
a kedvezményezettet értesíteni kell.

 (3) A szabálytalansági eljárás
a) szabálytalanság megtörténtét megállapító döntéssel, vagy
b) a szabálytalanság meg nem történtének megállapításával,
zárul.

 (4) Szabálytalanság megállapítása esetén a  Nemzeti Irányító Hatóság az  alábbi jogkövetkezményeket alkalmazhatja 
a szabálytalansági eljárásrendben foglaltak szerint
a) eláll a támogatási szerződéstől, vagy
b) kötelezi a kedvezményezettet a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére.

 (5) A szabálytalanság megállapítása során a Nemzeti Irányító Hatóság dönt a pénzügyi korrekcióval érintett összeg újra 
felhasználhatóságáról.

92. §  A Nemzeti Irányító Hatóság a szabálytalansági eljárást lezáró döntést megküldi papír alapon a kedvezményezettnek 
a szabálytalansági eljárást lezáró döntés meghozatalától számított 2 munkanapon belül.

93. §  A Nemzeti Irányító Hatóság a  szabálytalanságról tájékoztatja az  érintett magyar intézményeket és a  svájci 
hatóságokat az együttműködési programra vonatkozó szabályok szerint.

40. A szabálytalanságok jelentése

94. § (1) A Nemzeti Irányító Hatóság a szabálytalansági gyanút vagy a megállapított szabálytalanságot haladéktalanul jelenti 
a svájci hatóságoknak, ha az alábbi feltételek bármelyike fennáll:
a) a szabálytalanság bűncselekményre vagy mulasztásra vonatkozik; vagy
b) a szabálytalanság veszélyezteti az  együttműködési program vagy valamely támogatási intézkedés sikeres 

végrehajtását, vagy a hozzájárulás felhasználását érintő súlyos szabálytalanságra utal.
 (2) Minden más esetben a Nemzeti Irányító Hatóság negyedévente, minden negyedév végét követő 2 hónapon belül 

jelenti az új szabálytalansági gyanút vagy a megállapított szabálytalanságot a svájci hatóságoknak.
 (3) A Nemzeti Irányító Hatóság a svájci hatóságok által biztosított jelentés mintát alkalmazza a szabálytalansági gyanúk 

vagy a megállapított szabálytalanságok rögzítésére, ideértve a korábban bejelentett szabálytalanságok kivizsgálása 
és orvoslása terén elért előrehaladást és meghozott intézkedéseket.

 (4) Az  összes feltárt szabálytalanságra vonatkozó kapcsolódó dokumentumnak rendelkezésre kell állnia 
a  Nemzeti Irányító Hatóságnál. A  Nemzeti Irányító Hatóság a  svájci hatóságok kérésére tájékoztatást nyújt 
a szabálytalanságokról.

41. Pénzügyi korrekciók

95. § (1) A  Szabályzatban meghatározottakkal és a  42.  alcímmel összhangban szabálytalanság esetén a  Nemzeti Irányító 
Hatóság megvizsgálja, hogy szükséges-e az  érintett támogatási intézkedés finanszírozásának visszavonása 
(pénzügyi korrekció). Ha szükséges, a  Nemzeti Irányító Hatóság az  arányosság elvét alkalmazva, az  egyedi 
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körülmények és különösen a  feltárt szabálytalanság jellegének és súlyosságának figyelembevételével határozza 
meg a pénzügyi korrekció összegét.

 (2) A  javasolt pénzügyi korrekció alkalmazása előtt a  Nemzeti Irányító Hatóság javaslatot tesz a  pénzügyi korrekció 
alkalmazásáról a  svájci hatóságoknak. Ha a  svájci hatóságok nem értenek egyet a  javasolt pénzügyi korrekcióval, 
a javaslat kézhezvételétől számított 1 hónapon belül párbeszédet kezdeményeznek a Nemzeti Irányító Hatósággal. 
A Nemzeti Irányító Hatóság a svájci hatóságok megállapításait figyelembe veszi.

 (3) Ha a  megállapított pénzügyi korrekció összegére eső hozzájárulást a  svájci hatóságok már kifizették, a  pénzügyi 
korrekció összegét le kell vonni az érintett támogatási intézkedésre vonatkozó következő visszatérítési kérelemben 
igényelt összegből. Ha ez  nem lehetséges, a  Nemzeti Irányító Hatóság a  pénzügyi korrekció összegét a  pénzügyi 
korrekcióról szóló döntéstől számított 3 hónapon belül a svájci hatóságoknak visszatéríti.

42. Panasz- és kifogáskezelési mechanizmus

96. § (1) A Nemzeti Irányító Hatóság olyan panasz- és kifogáskezelési eljárásrendet hoz létre, amely alkalmas a panaszok és 
kifogások hatékony fogadására, feldolgozására és elbírálására.

 (2) A  panasz- és kifogáskezelési eljárásra vonatkozó általános és különös szabályok a  Nemzeti Irányító Hatóság által 
kiadott panasz- és kifogáskezelési eljárásrendben kerülnek meghatározásra. A Nemzeti Irányító Hatóság a panasz- és 
kifogáskezelési eljárásrendet az együttműködési program hivatalos honlapján közzéteszi.

 (3) Bárki jogosult panaszt benyújtani a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak, valamint jelen végrehajtási 
kormányrendelet rendelkezéseinek vélelmezett megsértése esetén a Nemzeti Irányító Hatóság részére.

 (4) A  panasz benyújtására jogosult személy a  panaszt írásban, indoklással köteles benyújtani a  Nemzeti Irányító 
Hatóság részére.

 (5) A Nemzeti Irányító Hatóság a panasz beérkezésétől számított 20 munkanapon belül megvizsgálja a panaszt.

97. § (1) A  támogatást igénylő vagy a  kedvezményezett kifogást nyújthat be, ha a  meghozott döntés jogszabálysértő, 
a  pályázati felhívásba vagy a  támogatási szerződésbe ütközik. A  támogatást igénylő vagy a  kedvezményezett 
a  pályázat benyújtásának időpontjától a  támogatási jogviszony időtartama alatt nyújthat be kifogást a  valamely 
folyamatot vagy részfolyamatot lezáró döntés ellen a Nemzeti Irányító Hatósághoz
a) a pályázatok kiválasztási folyamata során, vagy
b) a programok és projektek végrehajtási és fenntartási szakasza során.

 (2) A támogatást igénylő vagy a kedvezményezett a döntés kézhezvételétől számított 7 munkanapon belül a kifogást 
írásban, indoklással ellátva nyújtja be a Nemzeti Irányító Hatóság részére.

 (3) A Nemzeti Irányító Hatóság a kifogás beérkezésétől számított 20 munkanapon belül megvizsgálja a kifogást.
 (4) A  Nemzeti Irányító Hatóság a  szabálytalansági gyanúkkal vagy a  megállapított szabálytalanságokkal kapcsolatos 

kifogásokat a 94. §-nak megfelelően jelenti a  svájci hatóságoknak. A Nemzeti Irányító Hatóság a svájci hatóságok 
kérésére az összes beérkezett kifogást tartalmazó listát megküldi a svájci hatóságok részére.

 (5) A Nemzeti Irányító Hatóság a svájci hatóságok kérésére megvizsgálja a svájci hatóságokhoz beérkezett kifogásokat.

IX. FEJEZET 
FENNTARTÁS ÉS TULAJDONJOGOK

98. §  A Nemzeti Irányító Hatóság biztosítja, hogy a támogatási intézkedésekkel kapcsolatos valamennyi dokumentumot 
a  támogatási intézkedés befejezését követő 10 évig megőrizzék a kedvezményezettek, valamint a végrehajtásban 
részt vevő intézmények.

99. §  A program operátor és a  projektgazda a  program, vagy a  projekt fizikai megvalósítását követően a  támogatási 
szerződésben meghatározottak szerint megőrzi a  program, vagy a  projekt eredményeit fenntartani és fenntartási 
kötelezettségeit teljesíti a fenntartási időszak alatt.

100. § (1) A  program operátor és a  projektgazda a  program-, vagy a  projekttevékenység befejezését követően a  fenntartási 
időszak alatt évente fenntartási jelentést készít a támogatási szerződésben foglaltak szerint.

 (2) A fenntartási jelentést a Nemzeti Irányító Hatóság által meghatározott formában, magyar nyelven kell elkészíteni.
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 (3) A  program operátor és a  projektgazda a  fenntartási jelentést az  adott jelentéstételi időszakot követő 
30 munkanapon belül nyújtja be a Nemzeti Irányító Hatósághoz.

101. § (1) Ha program operátor vagy a  projektgazda a  jelentéstételi kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a  Nemzeti 
Irányító Hatóság felszólítja jelentéstételi kötelezettségének legkésőbb 10 munkanapon belül történő teljesítésére.

 (2) Ha megállapításra kerül, hogy a program operátor vagy a projektgazda által már benyújtott fenntartási jelentés nem 
a megfelelő formában készült el vagy hiányos, a Nemzeti Irányító Hatóság felszólítja a hiánypótlás 5 munkanapon 
belül történő teljesítésére.

 (3) Ha a program operátor vagy a projektgazda a kért hiánypótlást nem, vagy csak részben teljesíti a Nemzeti Irányító 
Hatóság által küldött első felszólító levélben foglaltak alapján, a  Nemzeti Irányító Hatóság ismételten felszólítja 
a kért hiánypótlás 5 munkanapon belül történő teljesítésére.

 (4) Ha a program operátor vagy a projektgazda nem teljesíti az (1) vagy a (3) bekezdésben foglaltakat, velük szemben 
szabálytalansági eljárás indul.

 (5) Súlyos vagy ismétlődő mulasztás esetén a  Nemzeti Irányító Hatóság dönt a  kifizetett támogatásnak 
a kedvezményezettől történő részleges vagy teljes behajtásáról.

102. § (1) Ha a  támogatási megállapodás másként nem rendelkezik, a  hozzájárulásból beszerzett eszközök, létesítmények 
és épületek tekintetében a  támogatási intézkedés végrehajtása során és a  befejezését követő legalább 5  évig 
a  kedvezményezettet fenntartási kötelezettség terheli. A  fenntartási kötelezettség teljesítése körében a  Nemzeti 
Irányító Hatóság ellenőrzi
a) a támogatási intézkedés céljainak megfelelő működtetését és használatát;
b) tűz, lopás és más káresemények elleni megfelelő biztosítását, és
c) a karbantartásra megfelelő forrás elkülönítését.

 (2) Eltérő megállapodás hiányában a  támogatási szerződés rendelkezik arról, hogy a  fenntartási időszak alatt 
a  megszerzett, épített, felújított vagy korszerűsített épületek elidegenítési, rendelkezési és terhelési tilalom alá 
esnek.

 (3) A  támogatási intézkedés időtartama alatt a  hozzájárulás keretében beszerzett vagyontárgyaknak korlátozások 
nélkül a támogatási intézkedés hatálya alatt állnak, és a svájci hatóságok előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül nem 
használhatóak más célra.

 (4) A  hozzájárulásból finanszírozott vagyontárgyak tulajdonjogával és használatával kapcsolatos jogokat és 
kötelezettségeket a  támogatási megállapodás rögzíti vagy a  Nemzeti Irányító Hatóság és a  svájci hatóságok 
döntenek ezekről a  támogatási intézkedés befejezésének időpontjában. A  kedvezményezett javasolhatja 
a  vagyontárgyak tulajdonjogának harmadik félre történő átruházását. A  Nemzeti Irányító Hatóságnak és 
a  svájci hatóságoknak írásban kell jóváhagyniuk a  tulajdonjogok átruházását. Annak a  szervezetnek, amelyre 
a  kedvezményezett átruházza a  tulajdonjogot, kötelezettséget kell vállalnia az  (1)  bekezdésben meghatározott 
fenntartási kötelezettségek teljesítésére.

 (5) A  hozzájárulás támogatásával végzett tevékenységek eredményeként keletkezett tulajdonjogot – az  immateriális 
javak tulajdonjogát, kapcsolódó jogokat és jogosultságokat is ideértve – a támogatási megállapodás határozza meg.

103. §  A fenntartás  további részletszabályait a  vonatkozó támogatási szerződések és a  Nemzeti Irányító Hatóság által 
kiadott fenntartási útmutató tartalmazzák.

X. FEJEZET 
KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

43. A programmenedzsment forrásra vonatkozó különös szabályok

104. § (1) A  programmenedzsment forrásból kedvezményezettként a  program operátor és a  közreműködő szervezet 
részesülhet.

 (2) A támogatási megállapodás tartalmazza a program keretében rendelkezésre álló programmenedzsment forrást.
 (3) A  végrehajtási megállapodás tartalmazza az  (1)  bekezdés szerinti forrás igénybevételének részletes szabályait, 

az elszámolás és a támogatás folyósításának módját.
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 (4) A támogatási előleg igénybevétele esetén a program operátor és a közreműködő szervezet nem köteles biztosítékot 
nyújtani.

 (5) Ha a  program végrehajtása kedvezményezettként a  támogatóként eljáró szervezeti egység feladata, a  támogatói 
és kedvezményezetti tevékenység végzését a  szervezeti egységen belül funkcionálisan és személyében el kell 
különíteni.

 (6) A  végrehajtási megállapodás eltérő rendelkezése hiányában az  (1)  bekezdés szerinti forrás terhére 
a kedvezményezetteknél felmerülő költségek tekintetében a III–IX. és a XI. Fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni.

44. Technikai támogatás

105. § (1) Az együttműködési program keretében nyújtott technikai támogatás a támogatáselőkészítési alapból és a technikai 
segítségnyújtási alapból áll.

 (2) A  technikai támogatásra vonatkozó rendelkezéseket a  Svájci Államszövetség és Magyarország közötti tárgyalások 
útján kell meghatározni.

 (3) A  technikai támogatási megállapodás mintáját a  svájci hatóságok határozzák meg. A  Nemzeti Irányító Hatóság 
és a  svájci hatóságok technikai támogatási megállapodást kötnek a  támogatáselőkészítési alap és a  technikai 
segítségnyújtási alap létrehozásáról.

 (4) A technikai támogatást a Nemzeti Irányító Hatóság kezeli.
 (5) A  Nemzeti Irányító Hatóság a  technikai támogatásról szóló tervet  évente egyszer, legkésőbb október végéig 

benyújtja a svájci hatóságokhoz jóváhagyás céljából, amely tartalmazza a következő évre vonatkozó részletes éves 
tervet és költségvetést. A Nemzeti Irányító Hatóság az első évben a technikai támogatásról szóló tervet a technikai 
támogatási megállapodás aláírását követő 1 hónapon belül nyújtja be a svájci hatóságok részére. A Nemzeti Irányító 
Hatóság igazolja a javasolt kiadások relevanciáját, megfelelőségét és arányosságát.

 (6) A  technikai támogatásra vonatkozóan nem kell  éves jelentést készíteni. A  Nemzeti Irányító Hatóság a  43.  § 
(2)  bekezdése és a  46.  § szerint meghatározott formátumnak és eljárásoknak megfelelően a  technikai támogatás 
zárójelentését benyújtja a svájci hatóságokhoz.

 (7) A  Nemzeti Irányító Hatóság, mint támogató a  technikai segítségnyújtási alap kedvezményezettjeivel támogatási 
szerződést köt, vagy támogatói okirat kibocsátására kerül sor.

 (8) A Nemzeti Irányító Hatóság a technikai támogatás vonatkozásában megkötött megállapodás alapján meghatározza 
a forrás felhasználására vonatkozó szakmai tartalmat, a költségvetést és az elszámolhatóság szabályait.

 (9) A technikai támogatásból származó forrás esetén a hitelesítési tevékenységet a Nemzeti Irányító Hatóság látja el.
 (10) A támogatási szerződés vagy támogatói okirat eltérő rendelkezése hiányában a technikai támogatás tekintetében 

a III–VI. Fejezet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

106. § (1) A támogatást igénylő a támogatáselőkészítési alap igénybevételével támogatást igényelhet kérelem útján.
 (2) A  kérelem támogathatóságáról a  Nemzeti Irányító Hatóság dönt, amelyet jóváhagyásra benyújt a  svájci 

hatóságokhoz.
 (3) A  támogatáselőkészítési alapból nyújtandó támogatásra, ha az  az EUMSZ 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami 

támogatásnak minősül, e  rendeletnek az  állami támogatási szabályok csekély összegű támogatásokra vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni.

 (4) A  Nemzeti Irányító Hatóság, a  támogatást igénylő és a  közreműködő szervezet támogatási szerződést köt, amely 
tartalmazza a támogatás igénybevételére vonatkozó feltételeket.

45. A svájci partnerségi alap

107. § (1) A svájci partnerségi alap célja, hogy elérhetővé tegye a svájci szakértelmet a kiválasztott uniós tagállamok számára, 
előmozdítsa a  támogatási intézkedések minőségét és fenntarthatóságát, elősegítse a  partnerségeket, és erősítse 
a Svájci Államszövetség és a kiválasztott uniós tagállamok közötti kétoldalú kapcsolatokat.

 (2) A svájci partnerségi alapot a Svájci Államszövetség kezeli.
 (3) A svájci partnerségi alapból a támogatást igénylők kérelem útján részesülhetnek.
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46. Kutatás és innováció program

108. § (1) A  kutatás és innováció program esetén e  kormányrendeletben meghatározott közreműködő szervezet által 
ellátandó feladatokat a végrehajtási megállapodásban rögzítettek szerint a program operátor is elláthatja.

 (2) A kutatás és innováció program végrehajtása eltérhet a III., a IV. és a VI. Fejezetben rögzített rendelkezésektől.

47. Mikrovállalkozások és kis- és középvállalkozók finanszírozása projekt

109. §  A mikrovállalkozások és a  kis- és középvállalkozók finanszírozása projekt végrehajtása eltérhet a  III., a  IV. és 
a VI. Fejezetben rögzített rendelkezésektől.

XI. FEJEZET 
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

48. Közös szabályok

110. §  Ha a  kedvezményezett állami támogatásban részesül, az  állami támogatással kapcsolatos okiratokat és 
dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított tíz évig megőrzi.

111. § (1) A  651/2014/EU bizottsági rendelet, az  1407/2013/EU bizottsági rendelet és a  2012/21/EU bizottsági határozat 
hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

 (2) Ha a  támogatás nyújtása az  uniós állami támogatási szabályok értelmében az  Európai Bizottság előzetes 
jóváhagyásától függ, a  támogatási döntés csak az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát 
követően hozható meg.

 (3) A  pályázati felhívás és az  egyedi döntés az  egyes támogatási kategóriákra vonatkozó szabályoknál 
a kedvezményezett szempontjából szigorúbb szabályokat is megállapíthat.

112. § (1) Nem ítélhető meg állami támogatás
a) a csekély összegű támogatás kivételével azon szervezet részére, amely a  támogatás odaítélésekor még 

nem tett eleget valamennyi, az Európai Bizottság által hozott, állami támogatás visszafizettetésére irányuló, 
Magyarországnak címzett határozat alapján fennálló visszafizetési kötelezettségének,

b) a csekély összegű támogatás és az  induló vállalkozásnak nyújtott támogatás, a  természeti katasztrófa 
okozta kár helyreállítására nyújtott támogatás és a  közszolgáltatásért járó ellentételezés kivételével 
nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, azzal, hogy az  induló vállalkozásnak nyújtott támogatás és 
a  természeti katasztrófa okozta kár helyreállítására nyújtott támogatás nyújtása során a  nehéz helyzetben 
lévő vállalkozások nem részesíthetők a nehéz helyzetükre hivatkozással előnyben az egyéb vállalkozásokkal 
szemben.

 (2) Az (1) bekezdés b) pontjától eltérően a 49–51., 53–69., 71. és 74. alcím szerinti állami támogatás olyan vállalkozásnak 
is nyújtható, amely 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. december 31. 
között nehéz helyzetbe került.

 (3) Nem ítélhető meg
a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az  1184/2006/EK és az  1224/2009/EK 

tanácsi rendelet módosításáról, valamint a  104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott halászati és 
akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez a 49–51., 56. és 61–73. alcím szerinti 
állami támogatás,

b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez a 49., 51., 52., 57. és 70–73. alcím szerinti állami támogatás,
c) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás 

részére állami támogatás, ha
ca) az  állami támogatás összege az  elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által 

forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
cb) az állami támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
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d) az állami támogatás exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési 
hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az  exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb 
folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

e) állami támogatás, ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
f ) állami támogatás olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi, vagy
g) 49-71. alcím szerinti állami támogatás a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen 

szénbányák részére.

113. § (1) A  651/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás – az 52., 59., 60., 70. és 74.  alcím szerinti állami 
támogatás kivételével – csak akkor nyújtható, ha a  kedvezményezett a  651/2014/EU bizottsági rendelet 6.  cikk 
(2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekt megkezdése 
előtt írásban benyújtotta.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségekre kizárólag csekély összegű 
támogatás nyújtható.

114. § (1) Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetén az  e  rendelet szerinti állami támogatás abban 
az  esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, 
ha az  nem vezet a  csoportmentességi rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában 
meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

 (2) Az  e  rendelet szerinti állami támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, 
helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

 (3) Az  egy projekthez igénybe vett összes állami támogatás mértéke nem haladhatja meg az  irányadó uniós állami 
támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

 (4) Az  azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatás bármely egyéb, azonosítható 
elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel 
nem rendelkező állami támogatás a  csoportmentességi rendeletekben és az  Európai Bizottság jóváhagyó 
határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható 
elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

115. § (1) A  támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az  adók és illetékek levonása előtt 
kell figyelembe venni. Ha az  állami támogatást visszatérítendő formában nyújtják, a  támogatás összegének 
a támogatástartalmat kell tekinteni.

 (2) A  több részletben kifizetett állami támogatást a  támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni 
a diszkont kamatláb alkalmazásával.

116. § (1) Az  Atr. 18.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az  Európai Bizottság részére az  egyedi 
támogatást, ha az állami támogatás támogatástartalma
 1. regionális beruházási támogatás esetén a  beruházáshoz igényelt összes állami támogatással együtt 

–  figyelembe véve a  nagyberuházásokra vonatkozó rendelkezéseket – meghaladja azt az  összeget, 
amelyet ugyanazon településen egy jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó 
elszámolható költségű beruházás az adott régióban kaphat,

 2. a kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként és beruházási 
projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

 3. a kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként 
meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

 4. induló vállalkozásnak nyújtott támogatás esetén meghaladja az 52. alcímben meghatározott mértéket,
 5. kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetén

a) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a  40 millió eurónak megfelelő forintösszeget, 
ha a  projekt elszámolható költségeinek több mint fele az  alapkutatás kategóriájába tartozó 
tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

b) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a  20 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha 
a projekt elszámolható költségeinek több mint fele az  ipari kutatás kategóriájába vagy együttesen 
véve az ipari kutatás és az alapkutatás kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel,
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c) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a  15 millió eurónak megfelelő forintösszeget, 
ha a  projekt elszámolható költségeinek több mint fele a  kísérleti fejlesztés kategóriájába tartozó 
tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

d) meghaladja az  a)–c)  alpont szerinti összeg kétszeresét EUREKA-projekt vagy az  EUMSz 185.  cikke 
vagy 187. cikke alapján létrehozott közös vállalkozás által megvalósított projekt esetén,

e) meghaladja az a)–d) alpont szerinti összeg 150%-át, ha a kutatás-fejlesztési projekthez a támogatást 
visszafizetendő előleg formájában nyújtják (amelyet a bruttó támogatási egyenérték kiszámításához 
használt módszertan hiánya esetén az  elszámolható költségek százalékában kell kifejezni), 
és ha az  intézkedés biztosítja, hogy a  projekt észszerű és prudenciális megfontolások alapján 
megállapított, sikeres befejezése esetén az  előleg legalább a  támogatás odaítélésekor irányadó 
diszkont kamatláb szerint számított kamattal megnövelve kerül visszafizetésre,

f ) kutatási tevékenységet előkészítő megvalósíthatósági tanulmányhoz nyújtott támogatás esetén 
tanulmányonként meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

 6. az innovációs klaszterre nyújtott támogatás esetén klaszterenként meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő 
forintösszeget,

 7. a kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás esetén vállalkozásonként és projektenként 
meghaladja az 5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

 8. az eljárási innováció és szervezési innováció támogatása esetén vállalkozásonként és projektenként 
meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

 9. képzési támogatás esetén képzési projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
10. a hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás esetén 

vállalkozásonként és évenként meghaladja az 5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
11. a hátrányos helyzetű munkavállaló segítésével foglalkozó személy költségeinek ellentételezéséhez nyújtott 

támogatás esetén vállalkozásonként és évenként meghaladja az 5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
12. a 61–65. és 67.  alcím szerinti támogatás esetén vállalkozásonként és beruházásonként meghaladja  

a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
13. a 156.  § szerinti támogatás esetén vállalkozásonként és beruházásonként meghaladja a  20 millió eurónak 

megfelelő forintösszeget,
14. energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén vállalkozásonként és 

beruházásonként meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget, és
15. helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén meghaladja egyazon infrastruktúra 

esetén a  10 millió eurónak megfelelő forintösszeget vagy a  20 millió eurónak megfelelő forintösszeget 
meghaladó összköltséget,

16. kockázatfinanszírozási támogatás esetén végső kedvezményezettenként meghaladja a  15 millió eurónak 
megfelelő forintösszeget.

 (2) Az  Atr. 18.  § (2)  bekezdés d)  pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az  Európai Bizottság részére az  egyedi 
támogatást, ha a  közszolgáltatásért járó ellentételezés mértéke meghaladja a  2012/21/EU bizottsági határozat 
5. cikke szerint megállapított összeget.

117. § (1) A  támogatást nyújtó a  Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére a  651/2014/EU bizottsági rendelet 9.  cikke szerinti 
közzététel céljából a 49–71. alcím hatálya alá tartozó, az Atr. 2. § 6c. pontja szerinti halászati állami támogatás esetén 
a 30 000 eurónak, elsődleges mezőgazdasági termelés támogatása esetén a 60 000 eurónak, egyéb esetben pedig 
az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásról adatot szolgáltat.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás módjára, az adatszolgáltatással érintett adatok körére és azok közzétételére 
vonatkozó szabályokat az Atr. 18/A–18/D. §-a határozza meg.

118. §  E rendelet alapján a  49.  alcím szerinti támogatás 2023. december 31-ig, az  50–72.  alcím szerinti támogatás pedig 
2024. június 30-ig ítélhető oda.

49. A regionális beruházási támogatás

119. § (1) A  regionális beruházási támogatás (ezen  alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) igénybevételének 
feltétele, hogy a  tervezett beruházás olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet az  Atr. 25.  § (1)  bekezdése 
szerinti régióban kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalkozás valósít meg.
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 (2) Nagyvállalkozás esetén a  termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező beruházás esetén a  támogatás 
akkor vehető igénybe, ha az elszámolható költségek összege meghaladja az alapvetően megváltoztatandó eredeti 
termelési folyamathoz kapcsolódó eszközökre a  kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben 
elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegét.

 (3) Nagyvállalkozás esetén meglévő létesítmény termékkínálatának a  létesítményben addig nem gyártott termékkel 
történő bővítését eredményező induló beruházás esetén az  elszámolható költségeknek legalább 200%-kal meg 
kell haladniuk az  eredeti tevékenység keretében használt és az  új tevékenység keretében is használni tervezett 
tárgyi eszközöknek és immateriális javaknak a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti 
értékét.

120. § (1) A  támogatás akkor vehető igénybe, ha a  támogatott vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a  beruházással 
létrehozott tevékenységet az  üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt  évig, kis- és középvállalkozás 
esetén legalább három évig fenntartja.

 (2) A beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét vagy, ha a beruházó kis- és középvállalkozásnak 
minősül.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti követelmény nem akadályozza a  gyors technológiai változások miatt a  fenntartási 
időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a  fenntartási időszak alatt 
a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és 
támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a fenntartási időszakban a beruházó állami támogatásban nem 
részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell 
rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.

 (4) A  támogatás akkor vehető igénybe, ha a  beruházó az  elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból 
biztosítja, továbbá a  teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a  támogató számára 
bemutatja.

 (5) A  kedvezményezett a  támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg, a  támogatás visszafizetésének terhe mellett 
nyilatkozik arról, hogy a  támogatási kérelem benyújtását megelőző két  évben nem valósított meg áttelepítést 
abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani, és 
kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházás befejezését követő legalább 
két évig nem kerül sor a  létesítmény áttelepítésére abba a  létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát 
képező induló beruházást meg kívánja valósítani.

121. §  Nem nyújtható támogatás
a) acélipari tevékenységhez,
b) hajógyártási tevékenységhez,
c) szénipari tevékenységhez,
d) szintetikusszál-ipari tevékenységhez,
e) ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási 

szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához, és
f ) energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló 

beruházáshoz.

122. § (1) A  támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az  egyes régiókban az  Atr. 25.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
mérték, figyelemmel a (2)–(6) bekezdésben foglaltakra.

 (2) A  támogatási intenzitás – a  nagyberuházások kivételével – kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, 
középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető, ha a  beruházó a  kérelem benyújtásakor, valamint a  döntés 
meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek.

 (3) A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke nagyberuházás esetén az Atr. 25. § (3) bekezdésében meghatározott 
mérték.

 (4) Nagyberuházás esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a beruházás megkezdését 
megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a  kedvezményezett által vagy a  kedvezményezettől 
független harmadik félnek nem minősülő beruházó által azonos megyében megkezdett beruházáshoz vagy 
beruházásokhoz odaítélt állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét.

 (5) Ha az  összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az  adott beruházáshoz nyújtható állami támogatás 
jelenértéken kisebb, mint a  (4)  bekezdés szerint meghatározott támogatási összeg, akkor ez  a  kisebb összeg 
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az  odaítélhető állami támogatás felső korlátja. Ellenkező esetben állami támogatás a  (4)  bekezdésben 
meghatározott összegig nyújtható.

 (6) Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházás elszámolható költsége eléri-e a  jelenértéken 50 millió eurónak 
megfelelő forintösszeget, a beruházás elszámolható költségeibe tartozó tételek vagy a létrehozott új munkahelyek 
személyi jellegű ráfordításai közül a nagyobb értékűt kell elszámolható költségként figyelembe venni.

123. § (1) A támogatás keretében elszámolható
a) a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége,
b) a beruházás által létrehozott munkahelyek két évre számított becsült bérköltsége, vagy
c) az a) és b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja, ha az így kapott összeg nem haladja meg az a) és 

b) pont szerinti összeg közül a magasabbat.
 (2) Az elszámolható költség az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a következők szerint határozható meg:

a) a tárgyi eszköznek az Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,
b) immateriális javak esetén a  vagyoni értékű jogok és a  szellemi termékek (a  továbbiakban: támogatható 

immateriális javak) Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,
c) létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök és a támogatható immateriális javak vételára,
d) az ingatlan, gép, berendezés bérleti díjának a fenntartási időszak végéig elszámolt összege.

 (3) Az  (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a beruházás üzembe helyezését követő háromszor háromszázhatvanöt 
napon belül újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalók – Sztv. 79.  §-a szerint 
elszámolható  – személyi jellegű ráfordításának – ide nem értve az  egyéb személyi jellegű kifizetéseket – 24  havi 
összege számolható el a munkakör betöltésének napjától számítva.

 (4) A tárgyi eszköz bérléséhez kapcsolódó költség elszámolható, ha
a) a földterületre vagy épületre vonatkozó bérleti jogviszony nagyvállalkozás esetén a  beruházás üzembe 

helyezését követő legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig fennáll,
b) a pénzügyi lízing formájában beszerzett üzemre, gépre, berendezésre vonatkozó szerződés tartalmazza 

az eszköznek a bérleti időtartam lejáratakor történő megvásárlására vonatkozó kötelezettséget.
 (5) Tárgyi eszköz esetén az  elszámolható költséget a  szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az  a  beruházó és 

a  beruházótól nem független harmadik vállalkozás között a  szokásos piaci árnál magasabb áron kötött szerződés 
alapján merült fel.

 (6) Az immateriális javak költsége elszámolható, ha
a) azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel,
b) az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik,
c) azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,
d) azok kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz 

a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,
e) azok nagyvállalkozás esetén legalább öt évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez 

kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották, és
f ) azok költsége nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át teszik ki.

124. § (1) A támogatott eszközöket a kedvezményezett beszállítói is használhatják beszállítói szerződés keretében, ha
a) a beszállító támogatható településen működik, a  beszerzett eszközök a  kedvezményezett által megjelölt 

beruházási helyszínen kerülnek aktiválásra,
b) az eszközöket a  beszállító a  kedvezményezett beruházásának befejezésétől számított öt  évig – ha 

a  kedvezményezett kis- és középvállalkozás, akkor három  évig – a  kedvezményezett támogatott 
tevékenységéhez használja,

c) a beszállító nem részesül vagy részesült állami támogatásban az  eszköz beszerzésével összefüggésben, 
valamint

d) az eszközre nyújtott támogatás mértéke nem haladja meg a  beszállító telephelyén vagy a  beruházási 
helyszínen alkalmazandó maximális regionális támogatási mértékek közül az alacsonyabbat.

 (2) A  beszerzett tárgyi eszközöknek tartósan, legalább a  fenntartási időszak végéig szolgálniuk kell a  beruházás 
helyszínén a támogatott tevékenységet.

 (3) Az  egy vállalatcsoporton belülről beszerzett új eszközök esetén az  elszámolható költség nem haladhatja meg 
az eladó könyveiben nyilvántartott összeget.
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 (4) A  121.  § f )  pontjától eltérően a  megújuló energia termeléséhez kapcsolódó eszközök költségei elszámolható 
költségeknek minősülnek, amennyiben
a) a beruházás elsődleges célja nem az energiatermelés,
b) az energiatermeléshez kapcsolódó eszközök költsége a  beruházás összköltségének legfeljebb 50%-át 

teszik ki, és
c) a beruházó előzetes elemzés bemutatásával hitelesen igazolja, hogy az  energiatermelési kapacitás nem 

haladja meg a  beruházás működtetéséhez szükséges mennyiséget, valamint az  előzetes elemzésből hitelt 
érdemlően kitűnik, hogy a megtermelt energia legfeljebb 20%-át értékesítik.

 (5) Nem minősül elszámolható költségnek
a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége,
b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyre 

a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,
c) az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a  beruházó nehéz helyzetben 

lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be,
d) a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás, és
e) nagyvállalkozásnál a  korábban már bárki által használatba vett tárgyi eszköz költsége, kivéve létesítmény 

felvásárlása esetén a beszerzett eszköz vételárát.
 (6) A 123. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti elszámolható költség esetén akkor nyújtható támogatás, ha

a) a beruházás a kedvezményezettnél foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezi a beruházás 
megkezdését megelőző 12 hónap átlagához képest,

b) a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított három éven belül betöltik,
c) kis- és középvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással 

létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig az érintett területen 
fenntartja,

d) nagyvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött 
új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább öt évig az érintett területen fenntartja.

 (7) Ha a tárgyi eszköz és az immateriális javak beszerzéséhez a vásárlást megelőzően már nyújtottak támogatást, ezen 
tárgyi eszköz és immateriális javak költségét le kell vonni a  létesítmény felvásárlásához kapcsolódó elszámolható 
költségekből. Ha egy kisvállalkozást az  eredeti tulajdonos családtagjai vagy korábbi munkavállalók vesznek át, 
a tárgyi eszköznek és az immateriális javaknak a vevőtől független harmadik féltől való megvásárlására vonatkozó 
feltételnek nem kell teljesülnie.

50. A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás

125. § (1) A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: 
támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

 (2) A támogatás keretében a külső szakértő által nyújtott tanácsadási szolgáltatás költsége számolható el azzal, hogy 
az  érintett szolgáltatás nem lehet folyamatos vagy időszakosan visszatérő tevékenység és nem kapcsolódhat 
a  vállalkozás szokásos működési költségeihez (pl. folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz 
vagy hirdetéshez).

51. A kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás

126. § (1) A  kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás (ezen  alcím vonatkozásában 
a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

 (2) A  támogatás keretében a  vállalkozásnak valamely kiállításon vagy vásáron való részvételekor felmerülő, a  kiállító 
helyiség bérletével, felállításával és működtetésével kapcsolatos költség számolható el.

52. Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás

127. § (1) Az  induló vállalkozásnak nyújtott támogatás (ezen  alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) azon 
tőzsdén nem jegyzett kisvállalkozás részére nyújtható, amely legfeljebb öt éve került bejegyzésre, még nem osztott 
fel nyereséget, nem egy másik vállalkozás tevékenységét vette át és – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – nem 
összefonódás útján jött létre. Azon vállalkozás esetén, amely nem kerül hivatalos bejegyzésre, az  ötéves periódus 
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kezdete a  gazdasági tevékenység megkezdésének az  időpontja vagy a  gazdasági tevékenységre vonatkozó 
adófizetés kezdő időpontja.

 (2) Támogatás nyújtható azon összefonódás útján létrejött, az  (1)  bekezdésben meghatározott feltételeknek 
egyébként megfelelő vállalkozás részére is, amely esetében az összefonódásban részt vevő legrégebbi vállalkozás 
bejegyzésétől számított öt év még nem telt el.

128. § (1) Ha a támogatás formája nem piaci kamatozású, legfeljebb tízéves futamidőre nyújtott hitel, annak névértéke nem 
haladhatja meg
a) az 1 millió eurót, vagy
b) az Atr. 25. § (1) bekezdése szerinti régióban letelepedett vállalkozás esetén a 2 millió eurót.

 (2) Az  5 és 10  év közötti futamidővel rendelkező hitel esetén a  névérték legmagasabb összege az  (1)  bekezdésben 
meghatározott összeg, valamint a  10  év és a  hitel tényleges futamideje hányadosának szorzataként határozható 
meg. Az 5 évnél rövidebb futamidejű hitel esetén a legmagasabb összeg megegyezik az 5 éves futamidejű hitelre 
vonatkozó legmagasabb összeggel.

129. § (1) Ha a  támogatás formája nem piaci díj ellenében, legfeljebb 10  éves futamidőre nyújtott kezességvállalás, 
a kezességvállalással biztosított hitel névértéke nem haladhatja meg
a) az 1,5 millió eurót, vagy
b) az Atr. 25. § (1) bekezdése szerinti régióban letelepedett vállalkozás esetén a 3 millió eurót.

 (2) Az 5 és 10 év közötti futamidővel rendelkező kezességvállalás esetén a kezességvállalással biztosított legmagasabb 
hitelösszeg az  (1)  bekezdésben meghatározott összeg, valamint a  10  év és a  kezességvállalás tényleges 
futamideje hányadosának szorzataként határozható meg. Az 5 évnél rövidebb futamidejű kezességvállalás esetén 
a legmagasabb összeg megegyezik az 5 éves futamidejű kezességvállalásra vonatkozó legmagasabb összeggel.

 (3) A kezességvállalás nem haladhatja meg az alapul szolgáló hitel összegének 80%-át.

130. §  Ha a  támogatás formája vissza nem térítendő támogatás – ide értve a  sajáttőke-befektetést és a  kvázisajáttőke-
befektetést is –, kamatlábcsökkentés vagy kezességvállalási díjcsökkentés, annak bruttó támogatási egyenértéke 
nem haladhatja meg
a) a 0,4 millió eurót, vagy
b) az Atr. 25. § (1) bekezdése szerinti régióban letelepedett vállalkozás esetén a 0,8 millió eurót.

131. § (1) A kedvezményezett támogatásban részesülhet a 128–130. §-ban meghatározott támogatási eszközök kombinációja 
révén is, ha az  egyik támogatási eszközzel nyújtott támogatásnak az  adott eszközre vonatkozóan megengedett 
legmagasabb támogatási összege alapján kiszámított hányadát figyelembe veszik a  kombinált eszköz részét 
képező másik eszközre vonatkozóan megengedett legmagasabb támogatási összeg maradványhányadának 
meghatározásához.

 (2) Innovatív kisvállalkozás esetén a 128–130. §-ban meghatározott legmagasabb összegek megkétszerezhetők.

53. A kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás

132. § (1) A  kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás (ezen  alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) 
a (2) bekezdés szerinti kategóriába tartozó kutatás-fejlesztési projekt részére nyújtható.

 (2) A kutatás-fejlesztési projekt kategóriái:
a) alapkutatás,
b) ipari kutatás,
c) kísérleti fejlesztés, vagy
d) megvalósíthatósági tanulmány.

 (3) Ha egy projekt több tevékenységet foglal magában, az egyes tevékenységeket be kell sorolni a (2) bekezdés szerinti 
kutatás-fejlesztési kategóriák közé.

133. § (1) Az elszámolható költségeket a kutatás-fejlesztés valamely meghatározott kategóriájához kell rendelni.
 (2) A 132. § (2) bekezdés a)–c) pontja esetén a támogatás keretében elszámolható

a) a kutatók, technikusok és egyéb kisegítő személyzet személyi jellegű ráfordítása a  projektben való 
foglalkoztatásuk mértékéig,
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b) az eszközök, berendezések költsége a  projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy 
ahol ezeket az  eszközöket és felszereléseket nem a  teljes élettartamuk alatt használják a  projekthez, 
csak az  általános számviteli elvek alapján elfogadott, a  projekt idejére számított amortizációs költségek 
számolhatók el,

c) az épületek és a  földterület költsége a  projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy 
az  épületek esetén csak az  általános számviteli elvek alapján elfogadott, a  projekt idejére számított 
amortizációs költségek, földterület esetén a  kereskedelmi, illetve a  ténylegesen felmerülő beruházási 
költségek számolhatók el,

d) a szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát 
képező műszaki ismeretek és szabadalmak költsége, valamint a  tanácsadás és hasonló szolgáltatások 
költsége, ha azokat kizárólag a projekthez veszik igénybe,

e) a további általános és egyéb működési költség, beleértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek 
költségeit, amelyek közvetlenül a projekt folyamán merülnek fel.

 (3) A  132.  § (2)  bekezdés d)  pontja esetén a  támogatás keretében a  megvalósíthatósági tanulmány költsége 
számolható el.

134. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg
a) alapkutatás esetén az elszámolható költségek 100%-át,
b) ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,
c) kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át, és
d) megvalósíthatósági tanulmány esetén az elszámolható költségek 50%-át.

 (2) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás
a) 10 százalékponttal növelhető középvállalkozás, 20 százalékponttal növelhető kisvállalkozás esetén,
b) 15 százalékponttal növelhető, ha

ba) a  projekt hatékony együttműködést foglal magában, és legalább egy kis- és középvállalkozás 
bevonásával, vagy legalább két tagállamban, vagy egy tagállamban és egy, az  EGT megállapodás 
szerinti szerződő fél között zajlik, és egyik vállalkozás sem viseli az  elszámolható költségek több, 
mint 70%-át, vagy a  projekt legalább egy olyan kutatási és tudásközvetítő szervezet bevonásával 
zajlik, amely egymagában vagy más hasonló szervezetekkel közösen az  elszámolható költségek 
legalább 10%-át viseli, és jogosult közzétenni saját kutatási eredményeit, vagy

bb) ha a  projekt eredményeit széles körben terjesztik konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű 
adattárak, ingyenes vagy nyílt forráskódú szoftverek útján.

 (3) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az  (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható 
költségek 80%-áig növelhető.

 (4) Megvalósíthatósági tanulmány esetén az  (1)  bekezdés szerinti támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 
10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.

 (5) A  támogatási intenzitást külön kell megállapítani az  egyes kedvezményezettekre, ideértve a  (2)  bekezdés b)  pont 
ba) alpontja szerinti együttműködési projektben résztvevőket is.

54. Az innovációs klaszterre nyújtott támogatás

135. § (1) Az  innovációs klaszterre nyújtott támogatás (ezen  alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) kizárólag 
a klasztert működtető klaszterszervezet részére nyújtható.

 (2) Az  innovációs klaszter létrehozására vagy korszerűsítésére beruházási támogatás nyújtható, melynek keretében 
az immateriális javakra és a tárgyi eszközre irányuló beruházási költség számolható el.

 (3) Az  innovációs klaszter működtetésére működési támogatás nyújtható, melynek időtartama nem haladhatja meg 
a 10 évet.

 (4) A (3) bekezdés szerinti támogatás esetén a következő tevékenységekhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások és 
az általános költségeket is tartalmazó adminisztratív költségek számolhatók el:
a) az együttműködés és információ-megosztás elősegítésére, illetve a  specializált, személyre szabott üzleti 

szolgáltatás nyújtásának vagy közvetítésének javítására szolgáló klaszterélénkítés,
b) az újabb vállalkozások és szervezetek klaszterhez történő csatlakozása, valamint a  klaszter ismertségének 

növelése érdekében végzett marketingtevékenység, és
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c) a klaszter létesítményeinek kezelése, az  ismeretmegosztás, kapcsolatépítés és nemzetközi együttműködés 
támogatására szolgáló képzési programok, műhelytalálkozók és konferenciák szervezése.

136. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
 (2) Beruházási támogatás esetén a  támogatási intenzitás 15 százalékponttal növelhető az  Atr. 25.  § (1)  bekezdése 

szerinti régióban található innovációs klaszter esetén.

137. § (1) A  klaszter irodaterületéhez, létesítményeihez és tevékenységeihez való hozzáférést több felhasználó számára 
átlátható és megkülönböztetésmentes módon kell biztosítani. Az innovációs klaszter beruházási költségeit legalább 
10%-ban finanszírozó vállalkozás kedvezményes hozzáférési lehetőséget kaphat. A  túlkompenzáció elkerülése 
érdekében a hozzáférési lehetőségnek arányban kell állnia a beruházási költséghez való hozzájárulás mértékével és 
a hozzáférés feltételeit közzé kell tenni.

 (2) A klaszter létesítményeinek használatáért és a klasztertevékenységben való részvételért fizetendő díj megállapítása 
piaci vagy költségalapon történik.

55. A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás

138. § (1) A  kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás (ezen  alcím vonatkozásában a  továbbiakban: 
támogatás) keretében elszámolható
a) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége,
b) olyan, kutatási és tudásközvetítő szervezettől vagy nagyvállalkozástól kirendelt, magasan képzett munkaerő 

költsége, aki kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységen, a  kedvezményezettnél újonnan létrehozott, 
nem helyettesítő munkakörben dolgozik, és

c) innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége.
 (2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
 (3) Az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti esetben a  támogatási intenzitás az  elszámolható költségek 100%-ig növelhető, 

ha a támogatás összege nem haladja meg három év alatt a 200 000 eurót.

56. Az eljárási innováció és szervezési innováció támogatása

139. § (1) Az eljárási innováció és szervezési innováció támogatása (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) 
keretében elszámolható
a) a személyi jellegű ráfordítás,
b) a tárgyi eszköz, immateriális javak, berendezés, épület és földterület költsége, a projektben való használatuk 

mértékéig és idejére,
c) a szerződéses kutatás, a  külső forrásból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát 

képező ismeret és szabadalom költsége, és
d) a további általános és egyéb működési költség, ide értve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek 

költségeit, amelyek közvetlenül a projekt eredményeként merülnek fel.
 (2) A  támogatási intenzitás nagyvállalkozás esetén nem haladhatja meg az  elszámolható költségek 15%-át, kis- és 

középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 50%-át.
 (3) Nagyvállalkozásnak akkor nyújtható támogatás, ha az a támogatott tevékenység során ténylegesen együttműködik 

kis- és középvállalkozással és, ha az  együttműködő kis- és középvállalkozás viseli az  összes elszámolható költség 
legalább 30%-át.

57. A halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott kutatás-fejlesztési támogatás

140. § (1) A  halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott kutatás-fejlesztési támogatás (ezen  alcím vonatkozásában 
a továbbiakban: támogatás) az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.

 (2) A támogatott projektnek az érintett ágazat vagy alágazat valamennyi vállalkozása szempontjából jelentőséggel kell 
bírnia.

 (3) A  támogatás kizárólag a  kutatási és tudásközvetítő szervezet részére nyújtható azzal, hogy a  támogatás nem 
foglalhat magában halászati- vagy akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával vagy forgalomba hozatalával 
foglalkozó vállalkozás részére nyújtott, a kutatással össze nem függő közvetlen támogatást.
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 (4) A támogatás keretében a 133. § (2) bekezdése szerinti költségek számolhatók el.
 (5) A támogatott projekt megkezdése előtt közzé kell tenni az interneten

a) a támogatott projekt megvalósításának tényét,
b) a támogatott projekt célját,
c) a támogatott projekt várható eredményei közzétételének tervezett időpontját és az  interneten való 

közzétételének helyét, és
d) utalást arra, hogy a  támogatott projekt eredményei térítésmentesen rendelkezésre állnak majd az  érintett 

ágazatban vagy alágazatban működő valamennyi vállalkozás számára.
 (6) A  támogatott projekt eredményeit – a  projekt befejezésének időpontjától vagy az  eredmény bekövetkezésétől 

számított – 5 éven keresztül hozzáférhetővé kell tenni az interneten.

58. A képzési támogatás

141. § (1) A  képzési támogatás (ezen  alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) esetén a  támogatási intenzitás 
nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

 (2) A támogatási intenzitás
a) megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés 

esetén 10 százalékponttal,
b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal, és
c) kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal növelhető.

 (3) A támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig növelhető.
 (4) A támogatás keretében elszámolható

a) az oktatók személyi jellegű ráfordítása, azokra az  órákra vonatkozóan, amikor az  oktatók részt vesznek 
a képzésen,

b) az oktatók és a  képzésben résztvevők közvetlenül a  képzési projekthez kapcsolódó működési költsége 
(pl.  útiköltség, közvetlenül a  projekthez kapcsolódó anyagok és fogyóeszközök költsége, valamint 
az  eszközök és berendezések értékcsökkenése kizárólag a  képzési projekt keretében történő használatuk 
mértékéig),

c) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége és
d) a képzésben résztvevők személyi jellegű ráfordításai és az általános közvetett költségek (pl. adminisztrációs 

költségek, bérleti díj, rezsi költségek) azokra az  órákra vonatkozóan, amikor a  képzésben résztvevők részt 
vesznek a képzésen.

 (5) Nem nyújtható támogatás a  kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez, valamint támogatott 
beruházás esetén a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez.

59. A hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás

142. § (1) A  hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás (ezen  alcím 
vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható 
költségek 50%-át.

 (2) A  támogatás keretében a  hátrányos helyzetű munkavállaló felvételét követő legfeljebb 12 hónap bérköltsége, 
súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló esetén a felvételt követő legfeljebb 24 hónap bérköltsége számolható el.

 (3) Ha a  foglalkoztatási időszak a  hátrányos helyzetű munkavállaló esetén 12 hónapnál, súlyosan hátrányos helyzetű 
munkavállaló esetén 24 hónapnál rövidebb, a támogatást időarányosan csökkenteni kell.

 (4) A  hátrányos helyzetű munkavállaló felvételének az  érintett vállalkozásnál a  foglalkoztatottak számának nettó 
növekedését kell eredményeznie a felvételt megelőző 12 hónap átlagához viszonyítva.

 (5) A  foglalkoztatottak számának nettó növekedése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azon álláshelyek 
megüresedését, amely önkéntes kilépés, a  munkaképesség megváltozása, öregségi nyugdíjazás, önkéntes 
munkaidő-csökkentés vagy kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátás miatt történik. Ez  a  szabály nem 
alkalmazható az álláshely létszámleépítés következtében történt megüresedése esetén.

 (6) A  hátrányos helyzetű munkavállaló az  alkalmazandó nemzeti jogszabályoknak, a  munkaszerződésnek vagy 
a  vállalkozásra nézve kötelező kollektív szerződésnek megfelelő minimális időtartamon keresztül folyamatos 
foglalkoztatásra jogosult.
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60. A hátrányos helyzetű munkavállaló segítésével foglalkozó személy költségeinek ellentételezéséhez 
nyújtott támogatás

143. § (1) A  hátrányos helyzetű munkavállaló segítésével foglalkozó személy költségeinek ellentételezéséhez nyújtott 
támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja 
meg az elszámolható költségek 50%-át.

 (2) A támogatás keretében elszámolható a hátrányos helyzetű munkavállaló segítésével foglalkozó személy
a) foglalkoztatásához kapcsolódó költség kizárólag a  segítés ideje alatt, de legfeljebb a  hátrányos helyzetű 

munkavállaló felvételét követő 12 hónapig, súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló esetén 24 hónapig,
b) képzési költsége.

 (3) A segítségnyújtás keretében azon tevékenységek támogathatóak, amelyek
a) támogatják a hátrányos helyzetű munkavállaló autonómiáját és alkalmazkodását a munkahelyi környezethez,
b) segítséget nyújtanak a társadalmi és adminisztratív eljárásokhoz, és
c) megkönnyítik a munkáltatóval való kommunikációt és a konfliktusok kezelését.

61. Az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének 
emelését szolgáló beruházási támogatás

144. § (1) Az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emelését szolgáló 
beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) akkor nyújtható, ha a beruházás
a) az uniós szabvány túlteljesítése révén lehetővé teszi a  kedvezményezett számára a  tevékenységéből eredő 

környezetvédelmi szint emelését, függetlenül az  alkalmazandó uniós szabványoknál szigorúbb, kötelező 
nemzeti szabványok meglététől,

b) uniós szabvány hiányában lehetővé teszi a  kedvezményezett számára a  tevékenységéből eredő 
környezetvédelmi szint emelését,

c) az elfogadott uniós szabványnak megfelelő új közúti, vasúti, belvízi vagy tengeri járművek beszerzésére 
irányul, feltéve, hogy a  beszerzés a  vonatkozó uniós szabvány hatálybalépése előtt történik, és annak 
kötelezővé válásakor nem válnak alkalmazandóvá a  hatálybalépést megelőzően már megvásárolt 
járművekre, vagy

d) meglévő közúti, vasúti, belvízi vagy tengeri jármű felújítására irányul, feltéve, hogy az uniós szabvány a jármű 
forgalomba helyezésekor még nem volt hatályban, és kötelezővé válásakor nem válik visszamenőleges 
hatállyal alkalmazandóvá az érintett járműre.

 (2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás nem nyújtható már elfogadott, de még hatályba nem lépett uniós 
szabványnak való megfelelés érdekében megvalósított beruházáshoz.

145. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 40%-át.
 (2) A  támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal 

növelhető.
 (3) A  támogatási intenzitás – a  (2)  bekezdésben meghatározott mértéken túl – az  Atr. 25.  § (1)  bekezdése szerinti 

régióban megvalósuló beruházás esetén 15 százalékponttal növelhető.

146. § (1) A támogatás keretében
a) az alkalmazandó uniós szabvány túlteljesítéséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség, vagy
b) uniós szabvány hiányában a  környezetvédelem szintjének emeléséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási 

költség
számolható el.

 (2) Ha a  környezetvédelmi beruházáshoz kapcsolódó költség a  beruházás összköltségén belül külön beruházásként 
meghatározható, ezen beruházás költsége számolható el.

 (3) Ha az  elszámolható költség a  (2)  bekezdés alapján nem határozható meg, a  támogatott beruházás költségének 
és egy, a  támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás 
költségének a különbsége számolható el.
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62. A jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás

147. § (1) A  jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás (ezen  alcím 
vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) olyan beruházáshoz nyújtható, amely lehetővé teszi, hogy a vállalkozás 
megfeleljen a környezetvédelem szintjét emelő, de még nem hatályos uniós szabványnak.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti beruházást az uniós szabvány hatálybalépése előtt legalább egy évvel be kell fejezni.
 (3) Ha a  beruházás befejezése több mint három  évvel az  uniós szabvány hatálybalépése előtt történik, a  támogatási 

intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az  elszámolható költségek 20%-át, középvállalkozás esetén 
az elszámolható költségek 15%-át, nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át.

 (4) Ha a  beruházás befejezése legalább egy, de legfeljebb három  évvel az  uniós szabvány hatálybalépése előtt 
történik, a  támogatási intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az  elszámolható költségek 15%-át, 
középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át, nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek 5%-át.

 (5) A (3) és (4) bekezdés szerinti támogatási intenzitás a 145. § (3) bekezdése szerint növelhető.
 (6) A támogatás keretében a jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz közvetlenül kapcsolódó, 

a 146. § (2) és (3) bekezdése szerinti beruházási költség számolható el.

63. Az energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás

148. § (1) A  vállalkozások energia-megtakarítást eredményező beruházásaihoz kapcsolódó energiahatékonysági 
intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás (ezen  alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) esetén 
a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 30%-át.

 (2) Nem nyújtható támogatás már elfogadott, de még nem hatályos uniós szabványnak való megfelelés érdekében 
megvalósított beruházáshoz.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás a 145. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.
 (4) A támogatás keretében a magasabb energiatakarékossági szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó, a 146. § (2) és 

(3) bekezdése szerinti beruházási költség számolható el.

149. § (1) A  148.  § (4)  bekezdésétől eltérően az  elszámolható költség a  nagyobb energiahatékonyság eléréséhez szükséges 
teljes beruházási költség, ha a beruházás
a) lakóépületekben,
b) oktatási vagy szociális szolgáltatásnyújtásra szolgáló épületekben,
c) a közigazgatáshoz, az  igazságszolgáltatáshoz, a  rendvédelemhez vagy a  tűzoltási tevékenységekhez 

kapcsolódó tevékenységekre használt épületekben, vagy
d) olyan épületekben valósul meg, amelyekben az  a)–c)  pontban meghatározott tevékenységektől eltérő 

tevékenységek a belső alapterület kevesebb, mint 35%-át foglalják el.
 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásának feltétele, hogy az  energiahatékonysági célú beruházás a  beruházás 

előtti primerenergia-igény legalább 20%-os csökkenését eredményezze, új épület esetén pedig a  közel 
nulla energiaigényű épületekre vonatkozóan az  épületek energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i  
2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a  továbbiakban: 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv) szerint meghatározott küszöbértékhez képest legalább 10% primerenergia-megtakarítást biztosítson.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti kezdeti primerenergia-igényt és annak becsült javulását a  2010/31/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelv 2.  cikk 12.  pontjában meghatározott energiahatékonysági tanúsítványra való hivatkozással kell 
megállapítani.

 (4) Az  (1)  bekezdésben meghatározott épületekben végrehajtott, a  (2)–(3)  bekezdés feltételeinek megfelelő 
energiahatékonysági célú beruházás elszámolható költsége növelhető
a) megújuló energiaforrásból villamos energiát vagy hőt termelő integrált helyszíni létesítmények beruházási 

költségeivel,
b) az épületet használók elektromos gépjárműveinek feltöltésére szolgáló, az épületbe beépített berendezések 

és a kapcsolódó infrastruktúra beruházási költségeivel, és
c) az épület digitalizációját – elsősorban az  épület okosfunkció-fogadási alkalmasságának növelését – célzó 

beruházások költségeivel, így különösen adathálózatok esetén, az épületen vagy az épülethez tartozó telken 
belül a passzív hálózat vagy a strukturált kábelezés költségeivel.
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150. §  A 148–149.  § szerinti támogatási feltételektől függetlenül, e  szakasz feltételei alapján energiahatékonyság-alapú 
szerződések elősegítéséhez is nyújtható állami támogatás hitel vagy kezesség formájában, ha
a) a támogatás kedvezményezettje energiahatékonyság-javító intézkedéseket energiahatékonyság-alapú 

szerződés keretében nyújtó, kis- és középvállalkozásnak vagy kisebb közepes piaci tőkeértékű vállalat 
vállalatnak minősülő szolgáltató,

b) az e  szakasz szerinti teljes kintlévő finanszírozás névértéke kedvezményezettenként nem haladja meg 
a 30 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy

c) az e szakasz szerinti állami támogatást a 149. § (1) bekezdése szerinti épületek energiahatékonyságát javító, 
az  energiahatékonyságról, a  2009/125/EK és a  2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a  2004/8/EK és 
a  2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelvben (a továbbiakban: 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv) 2. cikk 27. pontja 
szerinti energiahatékonyság-alapú szerződések megkötéséhez nyújtják.

64. A nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez nyújtott beruházási támogatás

151. § (1) Az újonnan létrehozott vagy modernizált kapacitásokhoz kapcsolódó nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez 
nyújtott beruházási támogatás (ezen  alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) esetén a  támogatási 
intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 45%-át.

 (2) A támogatási intenzitás a 145. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.
 (3) A támogatás abban az esetben nyújtható, ha

a) az új kapcsoltenergia-termelő egység a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglaltaknak 
megfelelően a  nem kapcsolt energiatermeléshez viszonyítva összességében primerenergia-megtakarítást 
ér el, vagy

b) a beruházás egy meglévő kapcsoltenergia-termelő egység fejlesztésével vagy egy meglévő erőművi 
egység kapcsoltenergia-termelő egységgé történő átalakításával primerenergia-megtakarítást eredményez 
az erőművi egység fejlesztés vagy átalakítás előtti eredményéhez viszonyítva.

 (4) A támogatás keretében
a) a támogatott beruházás költségének és egy azonos kapacitású hagyományos hő- vagy energiatermelő 

létesítmény beruházási költségének a különbsége, és
b) a nagy hatásfokú létesítmény hatásfokának növeléséhez szükséges beruházási költség
számolható el.

65. A megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás

152. § (1) A  megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen  alcím vonatkozásában a  továbbiakban: 
támogatás) kizárólag új berendezéshez nyújtható.

 (2) Bioüzemanyag előállításához abban az esetben nyújtható támogatás, ha a beruházás fenntartható bioüzemanyag 
előállítására irányul.

 (3) A  (2)  bekezdéstől eltérően támogatás nyújtható meglévő élelmiszeralapú bioüzemanyag-előállító egység 
új generációs bioüzemanyag-előállító egységgé történő átalakítására, ha ennek következtében az élelmiszeralapú 
termelés a kialakítandó új kapacitással arányosan csökken.

153. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek
a) 45%-át a 155. § (2) és (3) bekezdése esetén, vagy
b) 30%-át a 155. § (4) bekezdése esetén.

 (2) A támogatási intenzitás a 145. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.
 (3) Ha a  támogatást egyértelmű, átlátható és megkülönböztetésmentes kritériumok alapján kidolgozott valódi 

versenyeztetésen alapuló, megkülönböztetésmentes, valamennyi érdekelt vállalkozás részvételét lehetővé tevő 
ajánlattételi eljárás keretében nyújtják, a támogatás az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.

 (4) Ha az  ajánlattételi eljárás korlátozott költségvetése miatt nem részesülhet valamennyi ajánlattevő támogatásban, 
a  támogatás kizárólag az  ajánlattevők ajánlatának megfelelően nyújtható, a  későbbi tárgyalás lehetőségének 
kizárásával.
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154. § (1) Nem nyújtható támogatás
a) ellátási vagy bekeverési kötelezettség hatálya alatt álló bioüzemanyagokhoz, és
b) a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott feltételeket nem teljesítő 

vízerőművekhez.
 (2) Nem ítélhető meg és nem fizethető ki támogatás a  létesítmény működésének megkezdését követően és 

a támogatás nem függhet a termelés eredményétől.
 (3) Támogatás nem ítélhető meg működési célra.

155. § (1) A támogatás keretében a magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség 
számolható el.

 (2) Ha a  környezetvédelmi beruházási költség a  beruházás összköltségén belül külön beruházásként vagy egy már 
működő létesítmény új, jól azonosítható többletkomponenseként meghatározható, ezen beruházás költsége 
számolható el.

 (3) Ha az  elszámolható költség a  (2)  bekezdés szerint nem határozható meg, a  támogatott beruházás költségének 
és egy, a  támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás 
költségének a különbsége számolható el.

 (4) Ha kisméretű létesítmény esetén nem létezik a  (3)  bekezdés szerinti hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás, 
a magasabb környezetvédelmi szintet megvalósító teljes beruházási költség számolható el.

66. Az energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás

156. §  Az energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás (ezen  alcím vonatkozásában 
a  továbbiakban: támogatás) energiatermelő létesítményhez, illetve elosztó hálózathoz kapcsolódó beruházáshoz 
nyújtható.

157. § (1) Energiatermelő létesítmény esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 45%-át.
 (2) A támogatási intenzitás a 145. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.
 (3) A  támogatás keretében az  energiahatékony távfűtési és távhűtési rendszer szerves részét képező egy vagy több 

energiatermelő egység megépítéséhez, kibővítéséhez és felújításához szükséges kiegészítő berendezés beruházási 
költsége számolható el.

158. § (1) Elosztó hálózat esetén a támogatási összeg nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a támogatott elosztó 
hálózat működési eredménye közötti különbséget.

 (2) A működési eredmény mértékét
a) előzetesen, vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag kell levonni az elszámolható költségből.

 (3) A támogatás keretében a beruházási költség számolható el.

67. A hulladék-újrafeldolgozáshoz és -újrahasználathoz nyújtott beruházási támogatás

159. § (1) A  hulladék-újrafeldolgozáshoz és -újrahasználathoz nyújtott beruházási támogatás (ezen  alcím vonatkozásában 
a  továbbiakban: támogatás) más vállalkozás által termelt hulladék újrafeldolgozáshoz és újrahasználatához 
nyújtható, ha a  támogatott beruházás technológiája meghaladja az  általánosan elterjedt, nyereségesen 
alkalmazható technológiát.

 (2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 35%-át.
 (3) A támogatási intenzitás a 145. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.
 (4) A  támogatás keretében a  támogatott beruházás beruházási költsége és a  támogatás hiányában megvalósítható, 

azonos kapacitású, hagyományos eljárást alkalmazó hulladék-újrahasznosító vagy -újrafelhasználó létesítmény 
megvalósításához szükséges beruházási költség különbsége számolható el.

 (5) A  támogathatóság feltétele, hogy a  beruházás hiányában a  beruházás eredményeként újrafeldolgozott vagy 
újrahasznált anyagok ártalmatlanításra kerülnének vagy kevésbé környezetbarát módon kerülnének hasznosításra.

 (6) Nem nyújtható támogatás
a) az újrafeldolgozástól eltérő hulladékhasznosítási tevékenységekre, és
b) a kedvezményezett saját hulladékának újrafeldolgozását és újrahasználatát szolgáló beruházásokra.
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 (7) A  támogatás közvetetten sem mentesítheti a  szennyezőt az  uniós környezetvédelmi felelősségi szabályok alapján 
viselendő terhek és a normál üzletvitel körébe tartozó költségek viselése alól.

 (8) A beruházás nem eredményezheti az újrafeldolgozandó anyagok iránti kereslet emelkedését a gyűjtési tevékenység 
növelése nélkül.

68. Az energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás

160. § (1) Az energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: 
támogatás) az  Atr. 25.  § (1)  bekezdése szerinti támogatott területeken energetikai célú infrastruktúra 
létrehozásához, korszerűsítéséhez és bővítéséhez nyújtható.

 (2) A  támogatás összege nem haladhatja meg az  elszámolható költségek és a  támogatott infrastruktúra működési 
eredménye közötti különbséget.

 (3) A működési eredmény mértékét
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.

 (4) A támogatás keretében a beruházás költsége számolható el.
 (5) Az  energetikai célú infrastruktúrának a  belső energiapiaci szabályozással összhangban lévő teljes körű tarifa- és 

hozzáférési szabályozás hatálya alá kell tartoznia.
 (6) Nem nyújtható támogatás villamosenergia- és gáztározó projektekhez, valamint kőolaj-infrastruktúrához 

kapcsolódó beruházáshoz.

69. A környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás

161. § (1) A 61–68. alcím szerinti beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás 
(ezen  alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) esetén a  támogatási intenzitás nem haladhatja meg 
az elszámolható költségek 50%-át.

 (2) A támogatási intenzitás a 145. § (2) bekezdése szerint növelhető.
 (3) A támogatás keretében környezetvédelmi tanulmány (pl. energiaaudit) költsége számolható el.
 (4) A  2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv által kötelezően előírt energiaauditon felül végrehajtott 

energiaaudit kivételével nem nyújtható támogatás nagyvállalkozás részére a  2012/27/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 8. cikk (4) bekezdése szerinti energiaaudithoz.

70. A természeti katasztrófa okozta kár helyreállítására nyújtott támogatás

162. § (1) A természeti katasztrófa okozta kár helyreállítására nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: 
támogatás) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 50. cikk (1) bekezdése szerinti károk helyreállítására nyújtható, ha
a) az illetékes nemzeti hatóság az eseményt hivatalosan természeti katasztrófává minősítette, és
b) a természeti katasztrófa és az  érintett vállalkozás által elszenvedett károk között közvetlen ok-okozati 

összefüggés áll fenn.
 (2) Támogatást a természeti katasztrófa bekövetkezésétől számított négy éven belül lehet nyújtani.
 (3) A támogatás keretében a természeti katasztrófa közvetlen következményeként bekövetkezett, az illetékes nemzeti 

hatóság által elismert független szakértő vagy biztosító által megállapított kár összege számolható el.

163. § (1) A  kár lehet tárgyi eszközt érintő anyagi kár vagy a  gazdasági tevékenységnek a  katasztrófa bekövetkezésétől 
számított legfeljebb hat hónapra történő részleges vagy teljes felfüggesztése miatti bevételkiesés.

 (2) Az  anyagi kár nagysága nem haladhatja meg az  érintett tárgyi eszköz javítási költségét vagy a  tárgyi eszköz 
katasztrófa előtti gazdasági értéke és a katasztrófa bekövetkezése utáni értéke közötti különbséget.

 (3) A  bevételkiesés nagyságát az  érintett vállalkozásnak a  természeti katasztrófa által érintett létesítményhez 
kapcsolódó pénzügyi adatai alapján kell megállapítani, a  katasztrófa bekövetkezése utáni hat hónapra vonatkozó 
pénzügyi adatoknak és a  katasztrófa bekövetkezését megelőző öt  év közül – a  legjobb és legrosszabb pénzügyi 
eredménnyel rendelkező két  év elhagyásával – figyelembe vehető három  év ugyanazon hat hónapjára számított 
pénzügyi adatai átlagának összehasonlításával.

 (4) A (3) bekezdés szerinti pénzügyi adatok a következők:
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a) kamatfizetés és adózás előtti eredmény,
b) értékcsökkenés, és
c) bérköltség.

 (5) A kár nagyságát kedvezményezettenként kell megállapítani.
 (6) A  kár ellentételezésére folyósított támogatási és egyéb kifizetés – ide értve a  biztosítási kötvény alapján történő 

kifizetést is – nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

71. A helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás

164. § (1) Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen  alcím vonatkozásában a  továbbiakban: 
támogatás) helyi infrastruktúra építéséhez, bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtható, ha ezen infrastruktúra 
helyi szinten hozzájárul az üzleti és a fogyasztói környezet korszerűsítéséhez és ipari bázisok fejlesztéséhez.

 (2) A  támogatás olyan infrastruktúra-fejlesztésre nyújtható, amelyre – a  regionális beruházási támogatás kivételével – 
nem nyújtható támogatás a  651/2014/EU bizottsági rendelet egyéb cikke alapján. Nem nyújtható támogatás 
repülőtéri infrastruktúra, kikötői infrastruktúra, valamint dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez.

 (3) A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a megvalósuló infrastruktúrát nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes 
alapon kell a felhasználók rendelkezésére bocsátani. Az infrastruktúra használatáért felszámított vagy eladása során 
meghatározott árnak szokásos piaci árnak kell lennie.

 (4) Az  infrastruktúra működtetését koncesszióba adni vagy azzal harmadik felet megbízni csak nyílt, átlátható és 
megkülönböztetésmentes módon, a vonatkozó jogszabályok betartásával lehet.

165. § (1) A  támogatás keretében a  beruházáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz és immateriális javak beruházási költsége 
számolható el.

 (2) A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.
 (3) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.

72. A csekély összegű támogatás

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

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

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

 (4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
4.  cikk (3)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben – nem lehet kedvezményezett az  a  vállalkozás, amelyet kollektív 
fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne 
vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

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

 (6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott 
felső határig halmozható. A  támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően 
nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

 (7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés 
vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az  így halmozott összeg meghaladná a  csoportmentességi 
rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási 
intenzitást vagy összeget.
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 (8) A  kedvezményezettnek az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 5.  cikk (1)  bekezdése figyelembevételével 
–  az  ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a  részére 
a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások 
támogatástartalmáról.

73. A közszolgáltatásért járó ellentételezés

167. § (1) A  közszolgáltatásért járó ellentételezés (ezen  alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) kizárólag 
a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett részére nyújtható.

 (2) A támogatás csak olyan mértékben korlátoztathatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a feladat hatékony 
ellátásához.

 (3) A  támogatás mértéke nem haladhatja meg a  közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó 
költséget, ideértve az  észszerű nyereséget is. A  támogatás mértékét a  2012/21/EU bizottsági határozat 5.  cikke 
szerint kell megállapítani.

 (4) Ha a  kedvezményezett a  2012/21/EU bizottsági határozat 5.  cikkének megfelelően meghatározott összeget 
meghaladó támogatásban részesül, köteles a  túlkompenzációt visszafizetni. Ha a  túlkompenzáció összege nem 
haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és 
levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.

 (5) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a (2)–(4) bekezdésben 
meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

 (6) A 2012/21/EU bizottsági határozat alapján támogatás kizárólag a támogatható tevékenység tekintetében megbízási 
aktussal rendelkező kedvezményezett részére nyújtható.

74. A kockázatfinanszírozási támogatás

168. § (1) A  kis- és középvállalkozás pénzügyi forráshoz juttatása érdekében a  pénzügyi közvetítő, illetve annak kezelője, 
független magánbefektető és végső kedvezményezett részére kockázatfinanszírozási támogatás (ezen  alcím 
vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) nyújtható.

 (2) A pénzügyi közvetítő részére nyújtott kockázatfinanszírozási célú befektetést szolgáló támogatás formái:
a) tőkebefektetés,
b) kvázisajáttőke-befektetés,
c) tőkejuttatás,
d) kockázatfinanszírozási célú befektetést szolgáló hitel, vagy
e) kockázatfinanszírozási célú befektetésekből eredő veszteségek fedezésére nyújtott kezességvállalás.

 (3) A független magánbefektető részére a (2) bekezdés szerinti formában nyújtható támogatás.
 (4) A végső kedvezményezett részére nyújtott támogatás formái:

a) sajáttőke-befektetés,
b) kvázisajáttőke-befektetés,
c) hitel,
d) kezességvállalás, vagy
e) az a)–d) pont szerinti támogatási formák kombinációja.

169. § (1) A 168. § (4) bekezdése szerinti támogatás teljes összege vállalkozásonként nem haladhatja meg a 15 millió eurónak 
megfelelő forintösszeget.

 (2) A  támogatás a  következő feltételek fennállása esetén irányulhat – akár a  2.  § (2)  bekezdés 75.  pont b)  alpontja 
szerinti időszak elteltét követően is – a végső kedvezményezettbe történő kiegészítő befektetésre:
a) a támogatás a kiegészítő befektetéssel együtt sem haladja meg az (1) bekezdésben meghatározott összeget,
b) az eredeti üzleti terv tartalmazta a kiegészítő befektetés lehetőségét, és
c) a  kiegészítő befektetésben részesülő vállalkozás nem válik a  651/2014/EU bizottsági rendelet I.  melléklet 

3. cikk (3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozássá – ide nem értve a támogatást nyújtó pénzügyi közvetítő 
vagy a független magánbefektető kapcsolt vállalkozását – vagy, ha a kapcsolt vállalkozások együttesen is kis- 
és középvállalkozásnak minősülnek.
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 (3) Végső kedvezményezettbe történő sajáttőke-befektetés és kvázisajáttőke-befektetés esetén kiváltási tőkéhez 
abban az esetben nyújtható támogatás, ha a kiváltási tőkéhez kapcsolódóan a befektetés valamennyi fordulójában 
az adott befektetés legalább 50%-ának megfelelő új tőkét is bevonnak.

170. § (1) A  168.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti tőkebefektetés és b)  pontja szerinti kvázisajáttőke-befektetés esetén 
a pénzügyi közvetítő összesített tőke-hozzájárulásának és lejegyzett, de be nem fizetett tőkéjének legfeljebb 30%-a 
fordítható likviditáskezelési célra.

 (2) A végső kedvezményezett részére támogatás nyújtása esetén a pénzügyi közvetítő vagy a végső kedvezményezett 
szintjén  további független magánbefektetői forrást kell bevonni oly módon, hogy az  alap szintjén összesített 
magánbefektetői részvételi arány elérje a kockázatfinanszírozási célú befektetés
a) 10%-át a 2. § (1) bekezdés 75. pont a) alpontja szerinti végső kedvezményezett esetén, amely egyetlen piacon 

sem hajtotta még végre első kereskedelmi értékesítését,
b) 40%-át a 2. § (2) bekezdés 75. pont b) alpontja szerinti végső kedvezményezett esetén,
c) 60%-át a  2.  § (2)  bekezdés 75.  pont c)  alpontja szerinti végső kedvezményezettnél és a  2.  § (2)  bekezdés 

75. pont b) alpontja szerinti időszak eltelte után történő kiegészítő befektetés esetén.
 (3) Ha a pénzügyi közvetítő által végrehajtott kockázatfinanszírozási célú befektetés a (2) bekezdésben meghatározott 

különböző fejlődési szakaszban lévő végső kedvezményezettekre irányul – és a  magánbefektetői részvétel 
az alap szintjén valósul meg – a pénzügyi közvetítőnek el kell érnie legalább a portfólióban szereplő befektetések 
vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti minimális magánbefektetői arány súlyozott átlagát.

171. § (1) A  pénzügyi közvetítő kiválasztása során nem tehető különbség az  alapján, hogy azok mely tagállamban vannak 
letelepedve vagy bejegyezve. A  pénzügyi közvetítővel szemben kizárólag olyan feltétel támasztható, amely előre 
meghatározott és a befektetés jellegével objektív módon indokolható.

 (2) A tagállam a kockázatfinanszírozási célú intézkedés végrehajtását megbízott szervezetre bízhatja.
 (3) A  pénzügyi közvetítőt üzleti alapon kell irányítani. Ez  a  követelmény akkor tekinthető teljesültnek, ha a  pénzügyi 

közvetítő, illetve – a kockázatfinanszírozási célú befektetés típusától függően – annak kezelője
a) jogszabály vagy szerződés alapján professzionális alapkezelő gondosságával, jóhiszeműen és 

az összeférhetetlenség elkerülésével jár el,
b) általi alapkezelés a legjobb gyakorlatok alkalmazásával és szabályozói felügyelet mellett zajlik,
c) javadalmazása megfelel a piaci gyakorlatnak, mely követelmény akkor tekinthető teljesültnek, ha a pénzügyi 

közvetítőt, vagy annak kezelőjét objektív kritériumokon (pl. tapasztalat, szakértelem, valamint operatív és 
pénzügyi kapacitás) alapuló, nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes pályázati eljárás útján választják ki,

d) teljesítményhez kötött javadalmazásban részesül vagy saját forrásai társbefektetése útján részt vállal 
a  befektetési kockázatból, ezáltal biztosítva, hogy érdeke folyamatosan megegyezzen az  állami befektető 
érdekével,

e) befektetési stratégiája, a befektetés kritériumai és tervezett ütemezése előre meghatározott.
 (4) A  befektető képviseltetheti magát a  befektetési alap irányító testületében (pl. felügyelőbizottságban, tanácsadó 

bizottságban).

172. § (1) A kockázatfinanszírozási célú intézkedésnek a következő feltételeket kell teljesítenie:
a) a kockázatfinanszírozási intézkedést egy vagy több pénzügyi közvetítőn keresztül kell végrehajtani,
b) a pénzügyi közvetítőt, a magánbefektetőt az alapkezelőt olyan nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes 

eljárás alapján kell kiválasztani, amely megfelel az  uniós és nemzeti jogszabályoknak és amelynek célja 
– a kezességvállalástól eltérő befektetések esetén – a magánbefektetői veszteség minimalizálásával szemben 
az aszimmetrikus nyereségmegosztást előnyben részesítő, megfelelő kockázat-nyereség megosztási rendszer 
kialakítása,

c) az  állami befektetőt terhelő első veszteséget a  teljes befektetés 25%-ára kell korlátozni, ha az  állami és 
magánbefektető közötti veszteségmegosztás aszimmetrikus,

d) a  168.  § (2)  bekezdés e)  pontja szerinti kezességvállalás esetén a  kezességvállalási mérték nem 
haladhatja meg a  kezességvállalással biztosított portfólió 80%-át, a  tagállamot terhelő teljes veszteség 
a kezességvállalással biztosított portfólió 25%-át.

 (2) Az  (1)  bekezdés d)  pontja esetén kizárólag a  kezességvállalással biztosított portfólió várt veszteségét fedező 
kezességvállalás nyújtható díjmentesen. Ha a  kezességvállalás a  nem tervezett veszteség fedezésére is 
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szolgál, a  pénzügyi közvetítő a  kezességvállalásnak a  nem tervezett veszteséget fedező részére piaci mértékű 
kezességvállalási díjat fizet.

 (3) A végső kedvezményezett számára kezességvállalást, hitelt vagy adósságként strukturált kvázisajáttőke-befektetést 
nyújtó kockázatfinanszírozási célú intézkedésnek a következő feltételeket kell teljesítenie:
a) az  intézkedés eredményeként a  pénzügyi közvetítő olyan befektetést valósít meg, amely a  támogatás 

elmaradása esetén nem, illetve csak korlátozott vagy eltérő módon valósult volna meg, továbbá a pénzügyi 
közvetítőnek igazolnia kell, hogy olyan mechanizmust működtet, amely biztosítja, hogy az  intézkedés által 
nyújtott gazdasági előny nagyobb mértékű finanszírozás, kockázatosabb portfólió finanszírozása, a szükséges 
fedezet mértékének, a  kezességvállalási díjnak vagy a  kamatlábaknak a  csökkentése által a  lehető 
legteljesebb mértékben átadásra kerül a végső kedvezményezettnek,

b) hitel és adósságként strukturált kvázisajáttőke-befektetés esetén a 169. § (1) bekezdése szerinti legmagasabb 
befektetési összeg nagyságának megállapítása során a  hitel és adósságként strukturált kvázisajáttőke-
befektetés névértékét kell figyelembe venni, és

c) kezességvállalás esetén a  169.  § (1)  bekezdése szerinti legmagasabb befektetési összeg nagyságának 
megállapítása során a  hitel névértékét kell figyelembe venni, továbbá a  kezességvállalással a  fennálló hitel 
legfeljebb 80%-a biztosítható.

 (4) A  finanszírozási döntéseket nyereségorientáltan kell meghozni, ami a  következő feltételek teljesülése esetén 
biztosítható:
a) a pénzügyi közvetítőt az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően hozzák létre,
b) a tagállam vagy a megbízott szervezet a pályázati felhívásban meghatározott módon átvilágítja a pénzügyi 

közvetítőt annak érdekében, hogy biztosítható legyen az  üzleti szempontból megalapozott befektetési 
stratégia alkalmazása, beleértve egy olyan megfelelő kockázatdiverzifikációs politikát, amelynek célja 
a  gazdasági megvalósíthatóság és – az  adott befektetési portfólió mérete és területi lefedettsége 
szempontjából – a hatékonyság elérése,

c) a  végső kedvezményezettnek biztosított kockázatfinanszírozás olyan életképes üzleti terven alapul, amely 
részletesen ismerteti a  terméket, az  értékesítés és a  jövedelmezőség alakulását, előzetesen kimutatva 
az üzleti terv pénzügyi életképességét, és

d) minden tőkebefektetésre és kvázisajáttőke-befektetésre vonatkozóan világos és reális kilépési stratégia kerül 
kidolgozásra.

XII. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

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

174. §  E rendelet
a) 3. § (2) bekezdés 1–3., 5. és 7. pontja, valamint 49–71. alcíme a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában 

bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 
2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26.) I. és II. fejezete, valamint 13., 14., 18., 
19., 22., 25., 27–31., 32., 35–38., 40., 41., 45–50. és 56. cikke,

b) 3.  § (2)  bekezdés 1–5. és 7.  pontja, valamint 72.  alcíme az  EUMSz 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 
2013.12.24.), és

c) 3. § (2) bekezdés 6. pontja, valamint 73. alcíme az EUMSz 106. cikk (2) bekezdésének az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése 
formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU 
bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.)

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 564/2022. (XII. 23.) Korm. rendelete
a Beruházásfejlesztési Magántőkealap alapkezelési feladatainak ellátásáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Beruházásfejlesztési Magántőkealap (nyilvántartási szám: MNB 6122-203; székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42.) 
(a továbbiakban: Alap) tekintetében a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú 
törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvényben foglalt alapkezelési tevékenységet – a  Rudolf Kalman 
Óbudai Egyetemért Alapítványnak az Alap alapkezelésének az állam többségi befolyása alatt álló alapkezelő részére 
történő átadásáról született döntése esetén – kizárólagos joggal a  gazdaságfejlesztési miniszter rendeletében 
kijelölt szervezet végzi.

2. §  Felhatalmazást kap a  gazdaságfejlesztési miniszter, hogy az  1.  § szerinti befektetési alapkezelési tevékenységet 
kizárólagos joggal ellátó szervezetet rendeletben kijelölje.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 565/2022. (XII. 23.) Korm. rendelete
az igazgatási szünettel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

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

1. §  A kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti 
szabályokról szóló 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (5) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(5) Ha a  foglalkoztatott jogviszonya az  igazgatási szünet alatt, vagy az  igazgatási szünet előtt megtett 
jognyilatkozat alapján az igazgatási szünetet követően szűnik meg, és a foglalkoztatott nem rendelkezik elegendő 
kiadható szabadsággal az  igazgatási szünet időtartamára vonatkozóan, a  foglalkoztatott a  szabadságként  
ki nem adható munkanapok tekintetében mentesül a rendelkezésre állási, valamint a munkavégzési kötelezettség 
teljesítése alól azzal, hogy a  mentesülés időtartamára az  illetményével megegyező összegű díjazásra  
– külön megállapodás nélkül – jogosult.”

2. § (1) Az R1. 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az igazgatási szünet időtartama nem számít bele)
„b) azon bírósági eljárások határidejébe, amelyekben kormányzati igazgatási szerv vagy annak vezetője félként 
vagy a fél képviselőjeként vesz részt, ideértve azokat az eljárásokat is, amelyekben a polgári perrendtartásról szóló  
1952. évi III. törvény vagy a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény soronkívüliséget ír elő,”

 (2) Az R1. 2. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az igazgatási szünet időtartama nem számít bele)
„d) a  kormányzati igazgatási szerv vagy vezetője által félként vagy a  fél képviselőjeként megkötött szerződésben 
meghatározott kötelezettség szerződésszerű teljesítésének határidejébe,”

 (3) Az R1. 2. § (2) bekezdése a következő h)–o) ponttal egészül ki:
(Az igazgatási szünet időtartama nem számít bele)
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„h) a  (8)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével a  közérdekű adat megismerésére irányuló igények, továbbá 
a  panaszok és közérdekű bejelentések, valamint az  országgyűlési képviselők által benyújtott írásbeli kérdések, 
továbbá bármely más szerv, illetve személy részéről történő megkeresés, vizsgálat, illetve felhívás ügyintézésének 
határidejébe,
i) a kormányzati igazgatási szerv foglalkoztatottja által a kormányzati igazgatási szerv felé teljesítendő kötelezettség 
teljesítésének határidejébe,
j) a  településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendeletben  
foglalt határidőkbe,
k) a  lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 4.  §  
(1) és (2) bekezdésében foglalt határidőkbe,
l) a kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződéseinek miniszteri 
jóváhagyásáról szóló 330/2022. (IX. 5.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti határidőbe,
m) a  kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződéseinek 
megszűnéséről, továbbá miniszteri jóváhagyásáról szóló 430/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti 
határidőbe,
n) azon bírósági eljárások határidejébe, amelyekben a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:405.  § 
(2)  bekezdése alapján az  államot a  polgári jogi jogviszonyokban az  állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter 
képviseli,
o) az  állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által a  Magyar Állam képviseletében megkötött szerződésben 
meghatározott kötelezettség szerződésszerű teljesítésének határidejébe.”

 (4) Az R1. 2. §-a a következő (8)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha a kormányzati igazgatási szerv a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a veszélyhelyzet idején 
az  egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet alkalmazásával 
tesz eleget, és az  igény teljesítésére vonatkozó határidő az  igazgatási szünet időtartama alatt jár le, figyelemmel 
arra, hogy igazgatási szünet időtartama a  közérdekű adatigénylés teljesítésének határidejébe nem számít bele, 
az  ilyen igénynek – a  veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 
26.  §-ától eltérően – az  igazgatási szünet időtartamát követően a  lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb  
2023. január 14-ig kell eleget tenni.
(9) Ha az eljárási, illetve ügyintézési határidő, valamint a (2) bekezdés i) pontja szerinti kötelezettség teljesítésének 
határideje – a  (2)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével – 2023. január 7. vagy 8. napján járna le,  
azt 2023. január 9. napján kell lejártnak tekinteni.
(10) Ha a Kit. hatálya alá tartozó személy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határideje az igazgatási szünet 
alatt, vagy 2023. január 7–10. napján telne le, a  vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének határideje  
2023. január 11. napja.”

3. §  Az R1. a következő 7. §-sal egészül ki:
„7.  § (1) E  rendeletnek az  igazgatási szünettel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló  
565/2022. (XII. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit az igazgatási szünetnek  
a Módr. hatálybalépését követő tartamára kell alkalmazni.
(2) A 2. § (2) bekezdés h) pontját a Módr. hatálybalépése előtt benyújtott és még folyamatban lévő, le nem zárult 
adatigénylés, panasz, közérdekű bejelentés, országgyűlési képviselők által benyújtott kérdés, megkeresés, vizsgálat 
és felhívás vonatkozásában is alkalmazni kell.”

4. §  A különleges jogállású szerveknél és a  helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető 
igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: R2.) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  foglalkoztatott jogviszonya az  igazgatási szünet alatt, vagy az  igazgatási szünet előtt megtett 
jognyilatkozat alapján az igazgatási szünetet követően szűnik meg, és a foglalkoztatott nem rendelkezik elegendő 
kiadható szabadsággal az  igazgatási szünet időtartamára vonatkozóan, a  foglalkoztatott a  szabadságként  
ki nem adható munkanapok tekintetében mentesül a rendelkezésre állási, valamint a munkavégzési kötelezettség 
teljesítése alól azzal, hogy a  mentesülés időtartamára az  illetményével megegyező összegű díjazásra  
– külön megállapodás nélkül – jogosult.”
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5. § (1) Az R2. 3. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az igazgatási szünettel érintett különleges jogállású szerv, illetve helyi önkormányzat képviselő-testületének hivatala 
tekintetében az igazgatási szünet időtartama nem számít bele)
„b) azon bírósági eljárások határidejébe, amelyekben a szerv – ideértve a helyi önkormányzat képviselő-testületének 
hivatalát is – vagy annak vezetője félként vagy a  fél képviselőjeként vesz részt, ideértve azokat az  eljárásokat is,  
amelyekben a  polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény vagy a  polgári perrendtartásról szóló  
2016. évi CXXX. törvény soronkívüliséget ír elő,”

 (2) Az R2. 3. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az igazgatási szünettel érintett különleges jogállású szerv, illetve helyi önkormányzat képviselő-testületének hivatala 
tekintetében az igazgatási szünet időtartama nem számít bele)
„d) a szerv – ideértve a helyi önkormányzat képviselő-testületének hivatalát is – vagy vezetője által félként vagy a fél 
képviselőjeként megkötött szerződésben meghatározott kötelezettség szerződésszerű teljesítésének határidejébe,”

 (3) Az R2. 3. § (2) bekezdése a következő h) és i) ponttal egészül ki:
(Az igazgatási szünettel érintett különleges jogállású szerv, illetve helyi önkormányzat képviselő-testületének hivatala 
tekintetében az igazgatási szünet időtartama nem számít bele)
„h) a  (6)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével a  közérdekű adat megismerésére irányuló igények, továbbá 
a  panaszok és közérdekű bejelentések, valamint az  országgyűlési képviselők által benyújtott írásbeli kérdések, 
továbbá bármely más szerv, illetve személy részéről történő megkeresés, vizsgálat, illetve felhívás ügyintézésének 
határidejébe,
i) az  igazgatási szünettel érintett szerv foglalkoztatottja által a  szerv felé teljesítendő kötelezettség teljesítésének 
határidejébe.”

 (4) Az R2. 3. §-a a következő (6)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a  különleges jogállású szerv vagy a  helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatala a  közérdekű adat 
megismerésére irányuló igénynek a  veszélyhelyzet idején az  egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről 
szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet alkalmazásával tesz eleget és az  igény teljesítésére vonatkozó határidő 
az igazgatási szünet időtartama alatt vagy azt követően jár le, figyelemmel arra, hogy igazgatási szünet időtartama 
a  közérdekű adatigénylés teljesítésének határidejébe nem számít bele, az  ilyen igénynek – a  veszélyhelyzettel 
összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 26. §-ától eltérően – az igazgatási szünet 
időtartamát követően a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 2023. január 14-ig kell eleget tenni.
(7) Ha a  képviselő-testület az  igazgatási szünet elrendeléséről döntött, és a  mező- és erdőgazdasági földek 
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) 21.  § (3)  bekezdése szerinti, 
az  elővásárlási jog jogosultja számára jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 60 napos határidő, vagy 
a  Földforgalmi tv. 49.  § (3)  bekezdése szerinti, az  előhaszonbérleti jog jogosultja számára jognyilatkozatának 
megtételére nyitva álló 15 napos határidő utolsó napja olyan nap, amely az igazgatási szünet idejére esik, akkor
a) a jognyilatkozatok benyújtásának határideje 2023. január 9. napjáig meghosszabbodik, és
b) a  jegyző által a  közzétételre kerülő szerződésen megjelölt, az  elővásárlási vagy az  előhaszonbérleti jog 
gyakorlására nyitva álló határidő az a) pontban meghatározott esetben nem alkalmazható.
(8) Ha az eljárási, illetve ügyintézési határidő, valamint a (2) bekezdés i) pontja szerinti kötelezettség teljesítésének 
határideje – a  (2)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével – 2023. január 7. vagy 8. napján járna le,  
azt 2023. január 9. napján kell lejártnak tekinteni.
(9) Ha az  igazgatási szünettel érintett szervnél foglalkoztatott személy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 
határideje az igazgatási szünet alatt, vagy 2023. január 7-10. napján telne le, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 
teljesítésének határideje 2023. január 11. napja.”

6. §  Az R2. a következő 6. §-sal egészül ki:
„6.  § (1) E  rendeletnek az  igazgatási szünettel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló  
565/2022. (XII. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépése 
előtt megkezdődött igazgatási szünetre is alkalmazni kell a Módr. hatálybalépésének időpontjától.
(2) A 3. § (2) bekezdés h) pontját a Módr. hatálybalépése előtt benyújtott és még folyamatban lévő, le nem zárult 
adatigénylés, panasz, közérdekű bejelentés, országgyűlési képviselők által benyújtott írásbeli kérdés, megkeresés, 
vizsgálat és felhívás vonatkozásában is alkalmazni kell.
(3) A  különleges jogállású szerv vezetője, illetve a  helyi önkormányzat képviselő-testülete – az  1.  §  
(3) és (5) bekezdésétől eltérően – a Módr. hatálybalépését követően is elrendelheti az igazgatási szünetet azzal, hogy 
ebben az esetben
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a) a  különleges jogállású szerv haladéktalanul kezdeményezi az  igazgatási szünet elrendeléséről szóló 
közleménynek a Hivatalos Értesítőben történő közzétételét,
b) a helyi önkormányzat képviselő testülete az igazgatási szünet elrendeléséről szóló határozatát a helyben szokásos 
módon haladéktalanul közzéteszi.
(4) A (3) bekezdés szerinti esetben – az 1. § (1) bekezdésétől eltérően – az igazgatási szünet kezdőnapja a közlemény, 
illetve a  határozat közzétételének napját követő nap. Az  igazgatási szünet utolsó napja a  (3)  bekezdés szerinti 
esetben is 2023. január 6. napja.”

7. §  Az R2. 5. § (2) bekezdésében a „január 9-én” szövegrész helyébe a „február 1-jén” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 566/2022. (XII. 23.) Korm. rendelete
egyes közigazgatási hatósági eljárásokkal összefüggő szabályok megállapításáról

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

1. § (1) Ha a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti kármentesítési eljárás során 
meghozott, beavatkozást elrendelő határozatban vagy az  egyes közigazgatási hatósági eljárásokkal összefüggő 
szabályok megállapításáról szóló 286/2021. (V. 27.) Korm. rendelet alapján meghozott határozatban a beavatkozás 
elvégzésére megállapított határidő – a  beavatkozási munkákon felül ideértve a  beavatkozási záródokumentáció 
benyújtását is – az  e  rendelet hatálybalépésétől számított két éven belül jár le, akkor a  beavatkozás kötelezettje 
a  (3)  bekezdésben megjelölt személyek értesítése mellett a  környezetvédelmi hatóságtól kérelmezheti 
a határidőknek további, legfeljebb két évvel történő meghosszabbítását.

 (2) Ha a  vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerinti – az  (1)  bekezdésben meghatározott kármentesítési 
eljáráshoz kapcsolódó – vízjogi létesítési engedélyben megállapított határidő az  e  rendelet hatálybalépésétől 
számított két éven belül jár le, akkor az  engedély jogosultja a  (3)  bekezdésben megjelölt személyek értesítése 
mellett a vízügyi hatóságtól kérelmezheti a határidőknek további, legfeljebb két évvel történő meghosszabbítását.

 (3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti értesítés esetén a kérelem benyújtásához nem szükséges az ingatlan tulajdonosának, 
továbbá az  (1) bekezdés szerinti kötelezettel vagy a  (2) bekezdés szerinti engedély jogosultjával szerződéses vagy 
egyéb jogviszonyban álló érdekelt félnek (a továbbiakban együtt: érdekelt fél) a hozzájárulása.

 (4) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti határidő-hosszabbítás iránti kérelmet az érdekelt fél is előterjeszthet. Ha ugyanazon 
beavatkozási kötelezettség, illetve ugyanazon vízjogi létesítési kötelezettség tekintetében a kötelezett vagy jogosult 
és az érdekelt fél is határidő-hosszabbítás iránti kérelmet terjeszt elő, kizárólag a kötelezett vagy jogosult kérelme 
bírálható el.

 (5) Az  (1) és a  (2)  bekezdés szerinti határidő-hosszabbítás megállapítása iránti eljárásban a  végleges döntéssel 
megállapított beavatkozás alapjául szolgáló kármentesítési és vízjogi tényállás tisztázásának, a  döntéssel elbírált 
szakkérdések, engedélyezési feltételek értékelésének nincs helye. Az  eljárás során a  hatóság kizárólag azt 
vizsgálja, hogy a kérelem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény és e rendelet szerinti 
feltételeknek megfelel-e.

 (6) Az eljárás kiterjedhet az (1) és (2) bekezdésben foglalt időponton túl lejáró beavatkozási vagy monitoring-határidők, 
továbbá vízjogi engedélyben vagy kötelezésben foglalt határidők (a továbbiakban: ráépülő határidők) módosítására 
is, feltéve, hogy ezek a  beavatkozást elrendelő határozat alapján az  (1) és (2)  bekezdés szerinti határidő-
hosszabbítással érintett kötelezettségre épülnek, és határidő-hosszabbítás esetén nem válnának betarthatóvá. 
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A  ráépülő határidők meghosszabbításának szükségességét a  hatóság erre irányuló kifejezett kérelem hiányában, 
hivatalból is vizsgálja és dönt ezek tárgyában.

 (7) A határidő-hosszabbítás iránti eljárásban
a) az ügyintézési határidő öt nap,
b) szakhatóság nem működik közre,
c) illeték- és igazgatási szolgáltatási díj (a  továbbiakban együtt: díj) fizetésének nincs helye, és a  díjon felül 

felmerülő eljárási költséget a hatóság viseli.
 (8) A  határidő-hosszabbítás megállapítására irányuló kérelemnek helyt adó döntéssel szemben felügyeleti eljárásnak 

nincs helye, és az a bíróság előtt nem támadható meg.
 (9) A  kármentesítésre kötelezettel szemben a  beavatkozási kötelezettségek e  rendelet alapján történő elmaradása 

miatt – a  döntés véglegessé válása és a  határidő-hosszabbítás lejárta közötti időszakra vonatkozóan – kártérítési 
felelősség nem érvényesíthető. A  kötelezettnek a  már fennálló, a  kármentesítéssel összefüggő magánjogi 
jogviszonyaiban jogosultságai nem változnak, és kötelezettségei – az  e  rendeletben meghatározottakat is 
figyelembe véve – nem válhatnak terhesebbé.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 567/2022. (XII. 23.) Korm. rendelete
a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény szerinti kötelezettség megszegése 
esetén kiszabható pénzbírságról

A Kormány a  jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény 19.  §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  E rendelet alkalmazásában
a) bírság: a  jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény 

(a továbbiakban: Jet.) 6/A. § (2) bekezdése szerinti pénzbírság,
b) mulasztás: a  jogszabály előkészítéséért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) részére a  Jet.-ben 

meghatározott kötelezettség végrehajtásának a kormányzati ellenőrzési szerv által, a Jet. 6/A. § (1) bekezdése 
szerinti ellenőrzés során megállapított elmulasztása.

2. §  A kormányzati ellenőrzési szerv – a Jet. 6/A. § (4) bekezdése alapján – a Jet. 6/A. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzése 
során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. 
(XII. 30.) Korm. rendeletnek a  kormányzati ellenőrzési szerv ellenőrzésére vonatkozó rendelkezései megfelelő 
alkalmazásával jár el.

3. § (1) A  kormányzati ellenőrzési szerv a  bírság kiszabása során az  eset összes lényeges körülményét, különösen 
az alábbiakat mérlegelve dönt a bírság mértékéről:
a) a mulasztással érintett jogszabály szabályozási szintje,
b) a mulasztással érintett jogszabály társadalmi, gazdasági hatásai,
c) a mulasztás késedelmes vagy elmaradó jellege, késedelmesség esetén a késedelem időtartama,
d) a mulasztás ismétlődő jellege, gyakorisága.

 (2) A  bírság kiszabása során a  mulasztásokat egyenként kell értékelni, és a  bírság összegét azok összessége alapján, 
az ellenőrzéssel érintett évben elkövetett mulasztásokra vonatkozóan, évente összegezve kell megállapítani.

4. §  A bírság legalacsonyabb összege egymillió forint, legmagasabb összege százmillió forint.
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5. § (1) A bírságot az azt kiszabó határozat véglegessé válásától számított harminc napon belül kell megfizetni.
 (2) A bírságot átutalással az 10032000-01040377-00000000 számlaszámra kell megfizetni.

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelete
a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

A Kormány
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. és 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1., 4. és 5. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 3. és a 32. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281.  § (4)  bekezdés 1.  pontjában és 281.  § 
(6) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5–11., a  13. és a  14. alcím tekintetében a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281.  § (4)  bekezdés 
20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281.  § (2)  bekezdés 6.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 20. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1., 5. és 7. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 27–31. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E  rendelet alkalmazásában államigazgatási feladatot ellátó, államigazgatási hatáskörrel, hatósági jogkörrel 
rendelkező helyi önkormányzati szerven a  polgármestert, a  főpolgármestert, a  vármegyei közgyűlés elnökét, 
a jegyzőt, valamint a polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal ügyintézőjét kell érteni.

 (2) E  rendelet alkalmazásában polgármester alatt a  főpolgármestert és a  vármegyei közgyűlés elnökét, jegyző alatt 
a főjegyzőt is érteni kell.

 (3) E rendelet alkalmazásában központi kormányzati igazgatási szervek területi szerve alatt a kormányzati igazgatásról 
szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 2. § (2) bekezdésében meghatározott szerv területi szervét kell 
érteni.

 (4) E  rendelet alkalmazásában funkcionális feladatokon az  alábbiakban felsorolt igazgatási funkciók szerinti 
munkamegosztás alapján kialakított szervezeti egységek által ellátott szervi működést szolgáló – nem szakmai 
feladatellátáshoz kötődő – belső igazgatási feladatokat kell érteni:
a) humánpolitikai és humánerőforrás-gazdálkodási,
b) költségvetési és gazdálkodási,
c) pénzügyi és számviteli,
d) üzemeltetési, eszköz- és vagyongazdálkodási,
e) beszerzési,
f ) szabályozási és iratkezelési,
g) ellenőrzési,
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h) koordinációs,
i) jogi (perképviseleti),
j) saját szervi működést szolgáló informatikai üzemeltetési és rendszerfenntartási,
k) kommunikációs és nemzetközi kapcsolatok lebonyolításával kapcsolatos
feladatok.

 (5) E  rendelet alkalmazásában, a  fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a  továbbiakban: kormányhivatal) 
kormánytisztviselőinek és kormányzati ügykezelőinek továbbképzéséhez és előírható képzési és továbbképzési 
kötelezettségeihez kapcsolódóan
 1. belső továbbképzés: a kormányzati igazgatási szerv, felsőoktatási vagy felnőttképző intézmény által folytatott 

szakmai továbbképzés, amely a megrendelő kormányzati igazgatási szerv számára speciális intézményi vagy 
álláshellyel összefüggő feladatokhoz szükséges ismereteket, illetve képességeket közvetít;

 2. egyéni továbbképzési terv: a  kormányzati szolgálati jogviszonyban álló tárgyévre meghatározott 
továbbképzési kötelezettségeinek és egyéni fejlesztési igényeinek teljesítését biztosító képzési terv;

 3. kötelező továbbképzés: a  kormányzati igazgatási szerv, a  Kormány által elrendelt kötelező képzések, melyek 
közszolgálati, valamint belső továbbképzésekkel teljesíthetőek;

 4. közszolgálati továbbképzési program: általános közigazgatási, idegen nyelvi, szakmai és vezetői ismeretek 
megszerzésére irányuló, a  közigazgatási szakvizsgára való felkészülést moduláris rendszerben szolgáló, 
továbbá a  jogalkalmazás javítására irányuló továbbképzés, amelyek fejlesztéséről és megvalósításáról 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) gondoskodik;

 5. minőségirányítási szabályzat: a  továbbképzés minőségirányítási szempontból történő vezetésére 
és szabályozására szolgáló szabályzat, amely tartalmazza a  kötelező továbbképzések tervezésének, 
fejlesztésének, szervezésének, végrehajtásának, minősítésének és ellenőrzésének eljárásait;

 6. tanulmányi pont: a kormánytisztviselő által teljesített továbbképzés mértékegysége;
 7. továbbképzés: a  kormányzati szolgálati jogviszonyban álló alkalmazásához megkívánt iskolai 

alapképzettségen (szakképzettségen) kívüli minden további iskolai rendszerű vagy iskolarendszeren kívüli 
képzés, átképzés, vezetőképzés, szakvizsgára való felkészülést moduláris rendszerben szolgáló képzés, 
szakmai tájékoztató;

 8. továbbképzési program fejlesztése: a  továbbképzési programokban felhasznált szakanyagok létrehozása, 
a képzés során alkalmazott oktatásmódszertan, a képzések követelményrendszerének megfelelő tanmenet és 
a képzésekben felhasznált tananyagok, oktatási segédanyagok fejlesztése;

 9. továbbképzési programminősítés: a  továbbképzési programok megfelelőségének vizsgálata 
a minőségirányítási szabályzat és a szakmai követelményrendszer feltételei alapján;

10. szakmai tájékoztató: számonkéréssel záruló, az  irányítás, felügyelet operatív eszközeként szervezett, 
a  szakmai, felügyeleti munka ellátásához kapcsolódó szakmai, jogi, módszertani, egyszerűsített eljárásban 
minősített továbbképzés;

11. vezető: a Kit. 3. § (6) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott személy;
12. utazási költség: a  kormányhivatalok kormánytisztviselői lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint 

az oktatási esemény helyszíne között – a képzésen, vizsgán történő részvétel céljából – helyközi (távolsági) 
utazással az oktatási eseményre utazás és hazautazás díja.

 (6) E  rendelet alkalmazásában módszertani támogatás: a  Kit. 40.  § (2)  bekezdése szerinti szakmai irányító miniszter 
(a  továbbiakban: szakmai irányító miniszter)által a  kormányhivatalok egységes joggyakorlásának és a  feladatok 
végrehajtásának elősegítése érdekében kiadott szakmai iránymutatás, állásfoglalás, módszertani útmutató, ajánlás, 
továbbá egyéb szakmai anyag, valamint szakmai értekezlet és tájékoztató.

2. Illetékességi és hatásköri szabályok, a járási illetékesség módosítása

2. § (1) A  kormányhivatal illetékessége a  székhelye szerinti vármegyére terjed ki. A  Budapest Főváros Kormányhivatala 
illetékessége Budapest főváros területére, a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékességi területe Pest vármegyére 
terjed ki.

 (2) Kormányrendelet a  kormányhivatal illetékességi területét egyes államigazgatási feladatok tekintetében 
az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően is megállapíthatja.

 (3) A  térségi fejlesztési tanács működésének törvényességi felügyeletét a  térségi fejlesztési tanács székhelye szerint 
illetékes kormányhivatal gyakorolja.
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 (4) A  járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a  továbbiakban: járási hivatal) székhelyeit – a  fővárosi kerületek kivételével – 
az  1.  melléklet tartalmazza. A  járási hivatalok illetékessége az  1.  mellékletben meghatározott településekre terjed 
ki. A  járási hivatal a  feladatait az  illetékességébe tartozó települések tekintetében kirendeltségek és települési 
ügysegédek útján is elláthatja.

 (5) Kormányrendelet a  járási hivatal illetékességi területét egyes államigazgatási feladatok tekintetében 
az 1. mellékletben meghatározott illetékességtől eltérően is megállapíthatja.

3. § (1) A  járási hivatal által működtetett kormányablak és okmányiroda – ha jogszabály kivételt nem tesz – az  ország 
területére kiterjedő illetékességgel ellátja a jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat.

 (2) Hivatalból indult eljárásra az  a  kormányablak vagy okmányiroda illetékes, amely a  járási hivatal illetékességi 
területén az  ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (székhelye, telephelye) van. Amennyiben 
a járási hivatal illetékességi területén több kormányablak vagy okmányiroda is működik, az eljárásra a főispán által 
a kormányhivatal ügyrendjében meghatározott kormányablak vagy okmányiroda az illetékes.

 (3) A Budapest Főváros Kormányhivatala által működtetett okmányiroda – ha jogszabály kivételt nem tesz – az ország 
területére kiterjedő illetékességgel ellátja a jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat.

4. § (1) Az eljáró hatóság egészeként a felügyeleti szerv által kizárt kormányhivatal helyett a 2. mellékletben meghatározott 
kormányhivatal jár el.

 (2) Az  eljáró hatóság egészeként a  felügyeleti szerv által kizárt járási hivatal helyett a  3.  mellékletben meghatározott 
másik járási hivatal jár el.

 (3) Ha a 2., illetve 3. mellékletben meghatározott kormányhivatal, illetve járási hivatal nem járhat el hatóságként, vagy 
a felügyeleti szerv által kizárt hatóság feladat- és hatáskörét jogszabály alapján nem látja el, az eljárásban az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) alapján kijelölt hatóság jár el.

5. § (1) Amennyiben települési képviselő-testület határozatával kezdeményezi a  településnek másik járási hivatal 
illetékességi területéhez történő átcsatolását, illetve új járás kialakítását, a  kormányhivatal megvizsgálja 
az  átcsatolás, illetve új járás kialakításának indokoltságát. Indokoltnak minősül különösen a  kezdeményezés, ha 
ezzel az  államigazgatási feladatok hatékonyabb ellátása biztosítható, vagy ha a  közlekedési feltételek jelentősen 
megváltoznak.

 (2) A  kormányhivatal főispánja a  képviselő-testületi határozatot – a  település besorolásának megfelelő járási hivatal 
hivatalvezetőjének, átcsatolási javaslata esetén a  képviselő-testület által indítványozott másik járási hivatal 
hivatalvezetője, valamint a  kormányhivatal véleményének a  csatolásával – küldi meg a  közigazgatás-szervezésért 
felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter).

 (3) A miniszter a  javaslatát az általános önkormányzati választást megelőző év november 30-ig nyújtja be a Kormány 
számára, valamennyi, az  adott időszakban beérkezett kezdeményezés tekintetében. A  Kormány döntése alapján 
településnek másik járáshoz történő átcsatolására, illetve új járási hivatal kialakítására az  általános önkormányzati 
választások napjával kerülhet sor.

3. A kormányhivatal irányítása

6. § (1) A Kormány a kormányhivatal irányítására a minisztert jelöli ki.
 (2) A  Kormány a  kormányhivatali feladatok ellátásához szükséges informatikai rendszerekre vonatkozóan 

a közigazgatás-fejlesztésért felelős minisztert jelöli ki
a) az  informatikai rendszerekkel szembeni követelmények meghatározására a  közigazgatási informatika 

infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter és az  e-közigazgatásért felelős 
miniszter közreműködésével, valamint

b) a Miniszterelnökség, illetve a kormányhivatalok által indított projektek keretében megvalósuló informatikai 
alkalmazásfejlesztések irányítására.

7. § (1) A  szakmai irányító miniszter a  Kit. 40.  § (2)  bekezdése szerinti közreműködési jogosultságának gyakorlása során 
együttműködik a miniszterrel.
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 (2) A szakmai irányító miniszter a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletben meghatározott 
ügyekért való felelőssége keretében írásban tájékoztatja a minisztert
a) a  kormányhivatalokat érintő szakmai tervekről és a  megvalósítás szervezeti és költségvetési feltételeire 

vonatkozó javaslatairól,
b) a  kormányhivatalok költségvetését érintő, az  éves költségvetési tervezés során nem érvényesített 

feladatokról,
c) a 28. § (1) bekezdés szerinti országos hatósági ellenőrzési tervről és a végrehajtás tervezett költségéről,
d) a kormányhivatalok által használt informatikai rendszerek üzemeltetését és fejlesztését érintő változásokról.

 (3) A  szakmai irányító miniszter módszertani támogatást biztosít a  kormányhivatalok számára, amelyet a  miniszter 
egyidejű tájékoztatása mellett küld meg a főispánnak.

 (4) A szakmai irányító miniszter előzetesen tájékoztatja a minisztert, ha a (3) bekezdés szerinti módszertani támogatás, 
vagy a kormányhivataloktól történő adatkérés az 1. § (4) bekezdése szerinti funkcionális feladatokkal összefügg.

 (5) A  miniszter módszertani útmutatóban határozhatja meg a  szakmai irányító miniszterek és a  kormányhivatalok 
közötti kapcsolattartás részletes szabályait.

 (6) Törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a szakmai irányító miniszter jogosult az Ákr. szerinti, 
a felügyeleti szervre ruházott jogkörök gyakorlására, ha a döntés a kormányhivatal hatáskörébe tartozik.

8. § (1) A  kormányablakok működésének szakmai irányítását a  miniszter – az  informatikai vonatkozású kérdéskörökben 
az e-közigazgatásért felelős miniszter közreműködésével – látja el.

 (2) A miniszter szakmai irányítást gyakorol a kormányablakok ügyfélszolgálati tevékenysége felett, amelynek keretében 
ellátja az ügyfélszolgálati működés fejlesztésére, elemzésére és monitoringjára vonatkozó feladatokat.

9. § (1) A  kizárólag a  kormányhivataloknál, illetve a  járási hivataloknál alkalmazott és a  szakmai munkával összefüggő, 
a  biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló kormányrendelet szerinti biztonsági okmányok egységessége 
érdekében a  kibocsátói feladatokat – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  szakmai irányító miniszter, valamint 
az  általa kijelölt szerv látja el, és viseli az  ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeket. A  biztonsági okmányokon 
a kormányhivatal, járási hivatal nevét fel kell tüntetni.

 (2) A  kizárólag a  kormányhivataloknál, illetve a  járási hivataloknál alkalmazott és az  Ákr. szerinti hatósági ellenőrzés 
lefolytatására jogosító, a  biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló kormányrendelet szerinti biztonsági 
okmányok egységessége érdekében a kibocsátói feladatokat a miniszter látja el.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti azonos jogosultságokat biztosító biztonsági okmányok kibocsátásáról a  miniszteren kívül 
más nem rendelkezhet.

10. §  A miniszter a kormányhivatalok bevonásával kezdeményezi és ellenőrzi
a) a közigazgatással kapcsolatos kormányzati feladatok végrehajtásának területi összehangolását, valamint
b) a közigazgatás fejlesztésével és korszerűsítésével kapcsolatos kormányzati feladatok területi összehangolását.

11. §  A miniszter a  10.  § b)  pontja szerinti feladatát, valamint a  közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter a  6.  § 
(2)  bekezdés b)  pontja szerinti feladatát a  Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
bevonásával látja el.

12. §  A miniszter a  kormányhivatalok személyügyi igazgatásának irányításával összefüggésben ellenőrzi 
a kormányhivatalok személyügyi politikáját, amely különösen az alábbiakra terjed ki:
a) a kormányhivatalok közszolgálati alapnyilvántartásában lévő adatok megismerése,
b) a kormányhivatalok álláshelyeinek álláshely nyilvántartó rendszerben történő nyomon követése.

4. A munkáltatói jogok gyakorlása a kormányhivataloknál

13. § (1) A  főispán szabadsága tekintetében a  Kit. szerinti munkáltatói jogköröket a  miniszter által kijelölt politikai 
felsővezető gyakorolja.

 (2) A  kormányhivatal kormánytisztviselői, valamint munkavállalói felett a  munkáltatói jogokat a  főispán gyakorolja. 
A  kormányhivatalnál szolgálatot teljesítő katonák, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományú tagjai, illetve a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium, illetve a  rendészetért 
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felelős miniszter által vezetett minisztérium állományába tartozó, de a  kormányhivatalnál munkát végző 
kormánytisztviselők esetében a munkáltatói jogok gyakorlásának szabályait jogszabály határozza meg.

 (3) A  járási hivatal kormánytisztviselői felett a  munkáltatói jogokat – a  (4) és (5)  bekezdésben foglaltak kivételével – 
a járási hivatalvezető (a továbbiakban: hivatalvezető) gyakorolja. A járási hivatal kormánytisztviselőjének kinevezni, 
illetve felmenteni javasolt személyről a  hivatalvezető tájékoztatja a  főispánt, aki a  kinevezni javasolt személlyel, 
illetve a felmentéssel szemben a tájékoztatást követő tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy nem 
nevezhető ki kormánytisztviselőnek, illetve nem kerülhet felmentésre.

 (4) A  főispán gyakorolja a  járási hivatal vezetője helyett a  járási hivatal kormánytisztviselői és munkavállalói 
tekintetében
a) a munkaidő-beosztás meghatározására,
b) a rendkívüli munkaidő elrendelésére,
c) a feladatok ellátásához szükséges tájékoztatás és iránymutatás megadására, és
d) a  népegészségügyi, illetve állat-egészségügyi és élelmiszerlánc-biztonsági hatósági feladatellátás helyének 

meghatározására
vonatkozó munkáltatói jogokat.

 (5) A  főispán a  járási hivatal kormánytisztviselői és munkavállalói tekintetében a  (4)  bekezdésben meghatározott 
munkáltatói jogokat célhoz kötötten, meghatározott esemény bekövetkezte esetén, továbbá a  szakkérdések 
elbírálásával összefüggő feladatok hatékony ellátása érdekében gyakorolhatja. A főispán az érintett hivatalvezetőket 
írásban tájékoztatja az  általa elrendelt intézkedésekről. Ha az  intézkedés elrendelése okafogyottá válik, a  főispán 
haladéktalanul írásban visszavonja a döntését.

 (6) A (3) bekezdésben foglaltakat a járási hivatal munkavállalójára megfelelően alkalmazni kell.
 (7) Ha a  (3)  bekezdés szerinti munkáltatói jogok gyakorlása a  személyi juttatások előirányzatát érinti, a  járási 

hivatalvezető a munkáltatói jogokat a főispán egyetértésével gyakorolja.
 (8) A  főispán az  ellátandó feladatok jellege és a  helyi munkaerőpiac helyzetének figyelembevételével szabályzatban 

állapítja meg a kormányhivatal álláshelyei betöltésének szakmai és képesítési feltételeit
a) a jogszabályban előírt szakmai és képesítési feltételek,
b) az álláshelyen ellátandó feladatok szakszerű és hatékony ellátásának biztosítása, valamint
c) a miniszter által kiadott módszertani iránymutatás
figyelembevételével.

5. A kormányhivatali tisztviselő továbbképzési kötelezettsége

14. § (1) A kormányhivatali kormánytisztviselő a továbbképzési kötelezettségét
a) a kormánytisztviselőt foglalkoztató területi kormányzati igazgatási szerv, valamint
b) a Kormány
által előírt továbbképzéssel teljesíti.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott továbbképzések közszolgálati, valamint belső továbbképzések lehetnek. A belső 
továbbképzések aránya legfeljebb az előírt kötelezettség 25%-a lehet.

 (3) A közszolgálati továbbképzési programok fejlesztéséről és megvalósításáról az Egyetem gondoskodik.
 (4) A területi kormányzati igazgatási szerv által szervezett belső továbbképzések

a) saját vagy más kormányzati igazgatási szerv, illetve a  szervezetrendszert kiszolgáló belső képzőintézmény 
által nyilvántartásba vett belső továbbképzés lebonyolításával,

b) képzési szolgáltatással
biztosíthatók.

 (5) A  területi kormányzati igazgatási szerv által szervezett belső továbbképzés a  területi kormányzati igazgatási szerv 
közszolgálati szabályzatában meghatározott eljárásrend szerint jóváhagyott programokból állhat.

 (6) A  belső továbbképzési programok jóváhagyására vonatkozó eljárásrendet a  területi kormányzati igazgatási szerv 
dolgozza ki.

 (7) A jóváhagyás során vizsgálni szükséges a belső továbbképzési program
a) tartalmát,
b) célját, célcsoportját,
c) révén megszerezhető kompetenciákat,
d) típusát,
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e) során teljesítendő óraszámot és a  teljesítendő óraszám mennyiségétől függően megállapított tanulmányi 
pont számításának módját,

f ) során alkalmazott számonkérés módját.
 (8) A  jóváhagyási eljárásban részt vevő hivatali szervezeti egységeket a  területi kormányzati igazgatási szerv 

közszolgálati szabályzata határozza meg.
 (9) A  területi kormányzati igazgatási szerv a  belső továbbképzési programok megvalósításával összefüggő feladatai 

körében a belső továbbképzésekről nyilvántartást vezet.

15. § (1) A kormányhivatali kormánytisztviselő továbbképzési kötelezettsége a próbaidő leteltét követő napon kezdődik.
 (2) A részmunkaidőben foglalkoztatottak továbbképzési kötelezettségét arányosan kell megállapítani.
 (3) Ha a  továbbképzésre kötelezett kormányhivatali kormánytisztviselő a  csecsemőgondozási díj, gyermekgondozást 

segítő ellátás, gyermekgondozási díj igénybevétele miatt vagy egyéb okból három hónapot meghaladóan fizetés 
nélküli szabadságot vagy táppénzellátást vesz igénybe, vagy tartós külszolgálatot teljesít, a  továbbképzési 
kötelezettséget időarányosan kell teljesíteni.

 (4) A munkáltatói jogkör gyakorlója köteles a kormánytisztviselőnek biztosítani a  továbbképzési tervvel összhangban 
– különösen a személyes jelenlétet igénylő – továbbképzésben való részvétel feltételeit.

 (5) A  kormányhivatali kormánytisztviselő továbbképzési kötelezettsége megszűnik, ha a  rá irányadó öregségi 
nyugdíjkorhatár eléréséhez öt évnél rövidebb idő van hátra.

6. A minőségirányítási rendszer

16. § (1) Az  Egyetem a  minősített továbbképzési programok szakmai és tartalmi megfelelőségének biztosítása érdekében 
minőségirányítási rendszert működtet. A  minősített továbbképzési programok minőségirányítási folyamatairól 
a  miniszter a  személyügyi központ vezetőjével közösen kiadja a  kormányhivatalok kormánytisztviselői 
továbbképzésének egységes minőségirányítási szabályzatát. A szabályzat kiadására az Egyetemnek a közszolgálati 
tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet szerint meghatározott Közigazgatási 
Továbbképzési Kollégium (a továbbiakban: KTK) által véleményezett javaslata alapján kerül sor.

 (2) A minősített továbbképzési programok teljesítésének mérése tanulmányi pontokkal történik.
 (3) A  kormányhivatali kormánytisztviselő által teljesített továbbképzésekről a  továbbképzést megvalósító szerv 

tanúsítványt állít ki a minőségirányítási szabályzatban meghatározott tartalommal.

7. A továbbképzés tervezése

17. § (1) A  kormányzati szolgálati jogviszonyban álló továbbképzése tervszerűen, egyéni továbbképzési tervek alapján 
történik.

 (2) A  munkáltatói jogkör gyakorlója a  tárgyévben meghatározott továbbképzési kötelezettség teljesítését évente 
tanulmányi pontokkal tárgyév február 28-áig határozza meg.

 (3) Az  egyéni továbbképzési tervek elkészítéséről a  tárgyév február 28-áig a  munkáltatói jogkör gyakorlója 
gondoskodik. Az egyéni továbbképzési terv tartalmazza a közszolgálati és belső továbbképzéseket.

 (4) Az  éves továbbképzési tervet a  munkáltatói jogkör gyakorlója a  tárgyévben felmerülő továbbképzési igények 
alapján módosíthatja.

18. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója az egyéni továbbképzési tervek összesítésével készíti el a kormányzati igazgatási 
szerv éves továbbképzési tervét (a  továbbiakban: intézményi továbbképzési terv), amelyet tárgyév március 15-éig 
megküld az Egyetem részére.

 (2) Az intézményi továbbképzési terveket az Egyetem tárgyév március 31-éig országos szinten összesíti.
 (3) A  területi kormányzati igazgatási szerv az  intézményi továbbképzési terv végrehajtásáról tájékoztatót készít, 

amelyet a  tárgyévet követő év március 15-éig megküld az  Egyetem részére. A  tájékoztató alapján az  Egyetem 
a  tárgyévet követő év április 30-áig a  személyügyi központ vezetőjének, valamint a  miniszternek jelentést készít 
a megvalósított továbbképzésekről, valamint a felhasznált pénzügyi forrásokról.

 (4) Az  Egyetem kialakítja és működteti a  továbbképzésekkel összefüggő tervkészítési feladatok ellátását támogató 
informatikai alkalmazást, valamint kidolgozza a  tervkészítéshez és az  értékeléshez szükséges módszertani 
ajánlásokat.
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8. A továbbképzés ágazati irányítása

19. § (1) A  kormányhivatalok kormánytisztviselői képzésének és továbbképzésének ágazati irányítása a  közigazgatási 
minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter feladata.

 (2) A  közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter irányítási és felügyeleti jogkörében 
különösen
a) irányítja a továbbképzés intézményrendszerét, felügyeli a továbbképzés minőségirányítási rendszerét;
b) felügyeli az Egyetem továbbképzés tervezésével összefüggő feladatainak végrehajtását;
c) felügyeli – az  Egyetem bevonásával – a  kormányzati igazgatási szervek éves továbbképzési tervezését, 

valamint a tervek végrehajtását;
d) a személyügyi központ vezetőjével közösen jóváhagyja a 18. § (3) bekezdésében meghatározott jelentést.

9. A továbbképzési kötelezettség teljesítésének finanszírozása

20. § (1) A közszolgálati továbbképzéshez szükséges pénzügyi forrást a kormányzati igazgatási szerv biztosítja.
 (2) A közszolgálati továbbképzés, a közigazgatási szakvizsgák, valamint a Kormány által előírt továbbképzés költségeit 

a területi kormányzati igazgatási szerv az Egyetemnek a közszolgálati, illetve a Kormány által előírt továbbképzésre 
kötelezett foglalkoztatotti létszám alapján továbbképzési hozzájárulásként (a továbbiakban: normatív hozzájárulás) 
fizeti meg. A normatív hozzájárulás alapja a költségvetési törvényben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény tekintetében meghatározott illetményalap 73%-a, amelyet a  kormányzati igazgatási szerv két 
egyenlő részletben minden év január 31-éig, illetve június 30-áig a  területi kormányzati igazgatási szervnél 
tárgyévben közszolgálati továbbképzésre, illetve Kormány által előírt továbbképzésre kötelezett kormányzati 
szolgálati jogviszonyban állók létszámának alapulvételével fizet meg az Egyetem részére. Az Egyetem a kormányzati 
igazgatási szerv részére igazolást állít ki a továbbképzési hozzájárulás megfizetéséről.

 (3) Ha a  területi kormányzati igazgatási szerv a  normatív hozzájárulást megfizeti, azonban a  kormánytisztviselő 
nem vesz részt a  továbbképzésben, az  Egyetem utólag nem számol el a  fel nem használt normatív hozzájárulás 
összegével, a keletkezett többletet az Egyetem a továbbképzési rendszer működtetésére használja fel.

 (4) A területi kormányzati igazgatási szerv személyében bekövetkező jogutódlás vagy a Kit. 114. § (10) bekezdésében 
meghatározott jogviszonyváltás esetében a jogutód munkáltató szerv a tárgyévre vonatkozó normatív hozzájárulás 
időarányos részét megfizeti a jogelőd részére.

 (5) A  (4)  bekezdésben meghatározottak szerint kell eljárni a  Kit. 104.  § (9) és (10)  bekezdése esetén is, azzal, hogy 
a  fogadó, illetve az  új jogviszony szerinti kormányzati igazgatási szerv fizeti meg a  tárgyévre vonatkozó normatív 
hozzájárulás időarányos részét azon kormányzati igazgatási szerv részére, amely a kormánytisztviselőt a kinevezés 
módosítását vagy a jogviszony megszűnését megelőzően foglalkoztatta.

 (6) Ha a  kormányzati igazgatási szervnél a  tárgyév január 1-jét követően keletkezik továbbképzési kötelezettség, 
akkor a  kormánytisztviselő után a  kormányzati igazgatási szerv a  normatív hozzájárulást időarányosan fizeti meg 
az Egyetem részére a tárgyév végéig.

 (7) A  kormányhivatali kormánytisztviselő közszolgálati továbbképzési kötelezettségeinek teljesítésére felhasznált 
költség kizárólag a programjegyzéken szereplő programok útján használható fel.

10. A kormányhivatalok fogyatékossággal élő kormánytisztviselőinek védelme

21. § (1) A  közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú képzésben 
résztvevő fogyatékossággal élő kormánytisztviselőkre a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 20. alcímének rendelkezéseit az e szakaszban 
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

 (2) A  képzés, továbbképzés szervezéséért felelős intézmény a  fogyatékossággal élő kormánytisztviselők kérelmére, 
a fogyatékosságot igazoló szakvélemény megállapításai alapján köteles az alábbi kedvezmények biztosítására:
a) a fogyatékossághoz igazodó, egyenlő esélyű hozzáférést biztosító tananyagok rendelkezésre bocsátása;
b) a  nem fogyatékossággal élő kormánytisztviselőkre megállapított felkészülési időnél legalább 30%-kal 

hosszabb felkészülési idő megállapítása;
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c) az  írásbeli vizsga szóbelivel, a  szóbeli vizsga írásbelivel történő helyettesítése, amely a  fogyatékosság 
típusához igazodva kiegészülhet kormánytisztviselői igény esetén
ca) hallássérült (siket, nagyothalló) kormánytisztviselő esetében szóbeli vizsgáztatás során jelnyelvi 

vagy orális tolmács biztosításával,
cb) látássérült (vak, aliglátó, gyengénlátó) kormánytisztviselő esetében az  írásbeli számonkérés esetén 

speciális technikai eszközök használatával,
cc) beszédfogyatékos (diszfázia, diszlália, diszfónia, dadogás, hadarás, afázia, orrhangzós beszéd, 

dizartria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszédmegértési zavar, centrális pöszeség, megkésett 
beszédfejlődés) kormánytisztviselő esetében a  számonkérések során speciális technikai eszközök 
használatával.

 (3) A  kormánytisztviselő kérelmére – indokolt esetben a  fogyatékosságot igazoló szakvélemény alapján – a  képzés 
szervezéséért felelős intézmény a  (2)  bekezdésben szabályozott kedvezményektől eltérő, további vagy más 
kedvezményt is biztosíthat a kormánytisztviselő részére.

11. A képzés, továbbképzés, átképzés költségtípusai

22. § (1) A  kormányhivatalok kormánytisztviselői számára a  munkáltatói jogkör gyakorlója által kötelezően előírt képzés, 
továbbképzés, átképzés elismert költségtípusai:
a) a képzési díj,
b) a tananyagköltség,
c) az utazási költség,
d) a szállásköltség.

 (2) A  képzési díjat és a  tananyagköltséget a  képzés szervezéséért felelős intézmény határozza meg és a  képzés első 
oktatási napját megelőző kilencven nappal honlapján közzéteszi.

12. A kormányablak-ügyintézői képzés és vizsga

23. § (1) A  kormányablak-ügyintézői képzésre és a  kormányablak-ügyintézői vizsgára a  kormányhivatalok 
kormánytisztviselőinek továbbképzési rendszerén belül kerül sor.

 (2) A kormányablak-ügyintézői képzés
a) közszolgálati továbbképzési részből, valamint
b) belső továbbképzésből (a továbbiakban: Munkába Illesztő Képzés)
áll.

 (3) A  kormányablak-ügyintézői képzés és a  kormányablak-ügyintézői vizsga tekintetében a  közigazgatási 
minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium szakmai iránymutatást 
nyújt, különösen a
a) tananyagfejlesztés,
b) képzésszervezés,
c) vizsgalebonyolítás
tekintetében.

 (4) A kormányablak-ügyintézői képzés
a) közszolgálati továbbképzési részének megszervezéséért az Egyetem,
b) Munkába Illesztő Képzés részének lebonyolításáért a kormányhivatal
felel.

 (5) A  kormányablak-ügyintézői képzés sikeres teljesítését követően a  közigazgatási minőségpolitikáért és 
személyzetpolitikáért felelős miniszter a 4. melléklet szerinti adattartalommal bizonyítványt állít ki.

 (6) A  kormányablak-ügyintézői képzés és vizsga részletes követelmény- és szabályrendszerét a  közigazgatási 
minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter adja ki.

24. § (1) Ha a  kormánytisztviselő számára kinevezésekor, vagy kinevezése módosításakor álláshelyen ellátandó feladatként 
kormányablak, vagy okmányirodai feladat került meghatározásra, kormányablak-ügyintézői vizsgát kell tennie.

 (2) A  kormányablak-ügyintézői vizsgát – a  (3)  bekezdésben foglaltak kivételével – a  kinevezéstől vagy a  kinevezés 
módosításától számított egy éven belül kell teljesíteni.
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 (3) Ha a  (2)  bekezdés szerinti határidő a  kormányablak-ügyintézői képzés indulásának hiánya miatt nem teljesíthető, 
a kormányablak-ügyintézői vizsgát a képzés indulásától számított egy éven belül kell teljesíteni.

 (4) Ha a  kormánytisztviselő a  kormányablak-ügyintézői vizsgát a  (2) és (3)  bekezdésben foglalt határidőben nem 
teljesíti, álláshelyi feladatként kormányablak vagy okmányirodai feladatot nem láthat el.

 (5) A  kormányablak-ügyintézői vizsga letételére nyitva álló határidőbe nem számít bele a  harminc napot meghaladó 
fizetés nélküli szabadság vagy keresőképtelenség, továbbá a harminc napot meghaladó kiküldetés időtartama.

 (6) Az  (1)–(3)  bekezdés szerinti képzési kötelezettség alól mentesülnek azon kormánytisztviselők, akik 
2016 szeptembere előtt a kormányablak-ügyintézői képesítés megszerzésére az Egyetem által
a) a  felsőfokú végzettséggel rendelkező kormányhivatalok kormánytisztviselői részére indított, két féléves 

szakirányú továbbképzést sikeresen teljesítették,
b) a  középfokú iskolai végzettséggel rendelkező kormányhivatalok kormánytisztviselői részére indított, 

az a) pont szerinti szakirányú továbbképzéssel megegyező időtartamú közszolgálati továbbképzést sikeresen 
teljesítették.

 (7) A  kormányablak-ügyintézői képzés és a  kormányablak-ügyintézői vizsga esetében nem kell alkalmazni a  15.  § 
(1) bekezdésében foglaltakat.

13. A vezetőképzés

25. § (1) A vezetőképzésre az e rendelet szabályait kell alkalmazni a (2)–(4) bekezdésben meghatározott eltérésekkel.
 (2) A  vezetőképzés vezetői utánpótlás képzéséből, a  vezető rendszeres továbbképzéséből és a  vezető magas szintű 

kiválósági képzéséből áll.
 (3) A  vezetőképzés programjait a  továbbképzési programkínálaton belül az  Egyetem fejleszti és működteti. 

A  vezetőképzési programok megvalósítására az  Egyetem jogosult. A  vezetőképzésben alkalmazott programot, 
a minősítést követően, a KTK felveszi a minősített programjegyzékre.

 (4) A vezetőképzésben teljesítendő programot fel kell tüntetni a vezető egyéni továbbképzési tervében.

14. Az átképzés

26. §  Az átképzés keretében a  területi kormányzati igazgatási szerv másik álláshelyhez rendelt feladatok, illetve 
a betöltött álláshely feladatainak hatékonyabb ellátását biztosító iskolai végzettség, szakképzettség, szakképesítés 
megszerzéséhez szükséges továbbképzést lehetővé teszi.

15. A szakmai tájékoztató

27. §  Szakmai tájékoztatót a  területi kormányzati igazgatási szerv, illetve a  területi kormányzati igazgatási szerv 
felkérésére az  Egyetem szervezhet, illetve bonyolíthat le. Igény esetén a  szakmai tájékoztatón való részvételt 
– a képzési kapacitásoktól függően – bármelyik területi kormányzati igazgatási szerv kormánytisztviselője számára 
biztosítani kell.

16. A hatósági ellenőrzési terv és az összevont ellenőrzés

28. § (1) A szakmai irányító miniszter legkésőbb az ellenőrzési időszakot megelőző 45. napig országos hatósági ellenőrzési 
tervet készít az irányítási jogkörébe tartozó feladatok tekintetében a kormányhivatalok által lefolytatandó hatósági 
ellenőrzésekről, és gondoskodik annak az általa vezetett minisztérium honlapján történő közzétételéről.

 (2) A kormányhivatal a szakmai irányító miniszterek által kiadott országos hatósági ellenőrzési tervek alapján készíti el 
hatósági ellenőrzési terveit az ellenőrzési időszakot megelőző 15. napig.

 (3) A kormányhivatal ellenőrzési jelentést készít és megküldi a  szakmai irányító miniszternek az ellenőrzési időszakot 
követő 30. napig.

 (4) A  szakmai irányító miniszter az  ellenőrzési időszakot követő 60. napig a  beérkezett ellenőrzési jelentések alapján 
elkészíti a  hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos országos beszámolóját területi és hatásköri bontásban, és 
gondoskodik annak az általa vezetett minisztérium honlapján történő közzétételéről.

 (5) A  kormányhivatal a  szakmai irányító miniszter által készített beszámoló közzétételével tesz eleget ellenőrzési 
jelentés-közzétételi kötelezettségének.
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 (6) A  szakmai irányító miniszter az  ellenőrzésről készített beszámolót a  közzétételét követő 30 napon belül 
véleménynyilvánítás céljából megküldi a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsnak.

29. § (1) A  kormányhivatal összevonja azon feladat- és hatáskörébe tartozó ellenőrzéseket, amelyek tekintetében 
– az ellenőrzés helyének és időpontjának összehangolhatóságára figyelemmel – az együttes eljárás lehetséges.

 (2) A  kormányhivatal az  (1)  bekezdés szerinti összevont ellenőrzésekről előzetesen, naptári évre vonatkozóan éves 
összevont ellenőrzési tervet készít.

 (3) Az éves összevont ellenőrzési tervet a főispán a tárgyévet megelőző év december 15. napjáig hagyja jóvá, és ezzel 
egyidejűleg megküldi a miniszter részére.

17. A kormányhivatal ellenőrzése

30. § (1) A kormányhivatalra irányuló ellenőrzésre vonatkozó részletes szabályokat az 5. melléklet határozza meg.
 (2) A kormányhivatal tekintetében átfogó ellenőrzés lefolytatására is sor kerülhet.
 (3) A  miniszter a  szakmai irányító miniszter által irányított feladatok tekintetében az  ellenőrzést a  szakmai irányító 

miniszter közreműködésével látja el.
 (4) A  szakmai irányító miniszter a  kormányhivatal általa irányított feladatai tekintetében az  ellenőrzést a  miniszter 

előzetes jóváhagyásával és közreműködésével látja el.

18. A főispán feladatai

31. §  A főispán
a) vezeti a  kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit, ellátja a  költségvetési szerv vezetőjének 

hatáskörébe utalt feladatokat,
b) biztosítja a kormányhivatal és a járási hivatalok szakmai feladatellátásának feltételeit,
c) elkészíti és a  miniszter részére megküldi a  kormányhivatal szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó 

javaslatát,
d) gondoskodik a jogszabályban előírt belső szabályzatok elkészítéséről.

32. § (1) A  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő, kormányrendeletben 
meghatározott közigazgatási hatósági ügy (a  továbbiakban: kiemelt jelentőségű ügy) intézését 
a kormányrendeletben kijelölt főispán figyelemmel kíséri.

 (2) A kiemelt jelentőségű ügyet megállapító kormányrendeletben kijelölt főispán
a) kapcsolatot tart a  kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervvel, valamint annak 

irányító, szakmai irányító és felügyeleti szervével;
b) – a személyes és különleges adatok kivételével – adatot, tájékoztatást kérhet a kiemelt jelentőségű ügyben 

feladat- és hatáskörrel rendelkező szervtől, illetve annak irányító, szakmai irányító és felügyeleti szervétől;
c) eseti egyeztetést kezdeményezhet a  kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező 

szervekkel, illetve azok irányító, szakmai irányító és felügyeleti szervével;
d) a  kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervek, valamint a  kormányhivatal 

részvételével munkacsoportot hozhat létre;
e) intézkedést javasolhat a kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervnél, illetve annak 

irányító, szakmai irányító és felügyeleti szervénél;
f ) a tényállás tisztázása érdekében és a hatósági ellenőrzés során feladat- és hatáskörükben érintett hatóságok 

együttműködése kereteinek kialakítására vonatkozóan a kiemelt jelentőségű ügyben javaslatot tehet;
g) a  kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szerv felügyeleti szervének felügyeleti 

eljárását kezdeményezheti;
h) – a  39.  §-ban foglalt ellenőrzési jogkörtől eltérően – kezdeményezésére a  kiemelt jelentőségű ügyben 

a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervnél az irányító, szakmai irányító és felügyeleti szerv vezetője soron 
kívül törvényességi és hatékonysági ellenőrzést folytat le a kiemelt jelentőségű ügy tekintetében;

i) a  kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervet egyedi vagy rendszeres 
jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezheti – a (4) bekezdésben foglalttól eltérő határidővel –;

j) a  kormányzati szolgálati jogviszonyból eredő kötelezettségeknek a  kiemelt jelentőségű ügy intézése során 
történő megszegésének alapos gyanúja esetén fegyelmi eljárást kezdeményezhet, valamint
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k) további, a kiemelt jelentőségű ügyet megállapító kormányrendeletben meghatározott, a kiemelt jelentőségű 
ügy intézésével kapcsolatos feladatot láthat el.

 (3) A (2) bekezdés b), c), e)–h) és j) pontja szerinti megkereséssel érintett szerv a megkeresést érdemben megvizsgálja, 
és észrevételeiről, intézkedéséről vagy az  intézkedés mellőzésének okáról a megkeresés kézhezvételétől számított 
nyolc napon belül írásban tájékoztatja a főispánt.

 (4) A  kormányrendeletben kijelölt, a  kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szerv hetente 
tájékoztatja a kormányrendeletben kijelölt főispánt a kiemelt jelentőségű ügy állásáról.

 (5) A  kormányrendeletben kijelölt, a  kiemelt jelentőségű ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szerv a  főispán 
(2)  bekezdés szerinti intézkedésére okot adó körülmény észlelése esetén haladéktalanul írásbeli jelzéssel él 
a  kormányrendeletben kijelölt főispán felé. A  főispán a  jelzést nyolc napon belül kivizsgálja, és észrevételeiről, 
intézkedéséről vagy az intézkedés mellőzésének okáról írásban tájékoztatja a jelzéssel élő szervet.

 (6) A kormányrendeletben kijelölt főispán
a) minden naptári negyedévet követő hónap 15. munkanapjáig tájékoztatja a miniszter útján a Kormány tagjait 

a kiemelt jelentőségű ügy intézéséről, valamint intézkedéseiről;
b) szükség esetén kezdeményezi a miniszter intézkedését;
c) a Kormány döntését igénylő kérdésben előterjesztést készít a Kormány részére a miniszter útján, továbbá
d) minden hónap 5. munkanapjáig tájékoztatja a  minisztert a  kiemelt jelentőségű ügy állásáról, valamint 

intézkedéseiről.
 (7) A  (2)  bekezdésben meghatározott hatásköröket a  kiemelt jelentőségű ügyet megállapító kormányrendeletben 

kijelölt főispán nem gyakorolhatja az  önálló szabályozó szervek, a  Magyar Nemzeti Bank, az  autonóm 
államigazgatási szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a rendvédelmi szervek tekintetében.

 (8) A  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított beruházás státuszáról, tényleges 
megvalósulásáról, az  egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítással kapcsolatos 
kormányrendeletekben megjelölt beruházó az  üzleti titok sérelme nélkül a  kormányrendeletben kijelölt főispánt 
kérésre tájékoztatja. A beruházó kijelölt kapcsolattartó útján biztosítja a megfelelő tájékoztatást.

 (9) A kapcsolattartót a beruházó a beruházásra vonatkozó nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánítással kapcsolatos kormányrendelet hatálybalépésétől számított 15 napon belül jelöli ki, és a  személyéről 
tájékoztatja a főispánt.

33. § (1) A  főispán minden év február 28. napjáig a kormányhivatal előző évi tevékenységéről, valamint a  (2) bekezdésben 
meghatározott kérdésekről szóló összegző beszámolót készít, amelyet megküld a miniszter részére.

 (2) A kormányhivatal beszámolójának tartalmaznia kell különösen:
a) a kormányhivatalok intézményi munkatervében foglaltak teljesülését,
b) a  kormányhivatal funkcionális működésére vonatkozó adatokat, különös tekintettel a  humánerőforrást, 

az  ingatlanállományt, a  gépjárműveket, a  közbeszerzéseket, valamint a  kormányhivatal saját szervi 
működését szolgáló informatikai üzemeltetési és rendszerfenntartási adatokat,

c) a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások megvalósítását segítő államigazgatási feladatok 
végrehajtásának helyzetét,

d) a kormányhivatal törvényességi felügyeleti tevékenységének tapasztalatait,
e) a kormányhivatal és a járási hivatalok általános tevékenységét, különös tekintettel a hatósági tevékenységére, 

az összevont ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési tervben foglaltak teljesítésének tapasztalataira, valamint 
a jegyző és a polgármester államigazgatási tevékenységére vonatkozó tapasztalataira,

f ) a kormányhivatal, valamint a  járási hivatal kormányablakainak, továbbá más ügyfélszolgálatainak működési 
tapasztalatait,

g) a  kormányhivatalhoz benyújtott panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos ügyintézés 
tapasztalatait, valamint

h) egyéb, a miniszter által meghatározott szempontokat.

19. A hivatalvezető feladatai

34. §  A hivatalvezető
a) vezeti a járási hivatalt,
b) gyakorolja a járási hivatal feladat- és hatásköreit,
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c) gondoskodik – a  főispán által meghatározott keretek és feltételek között – a  járási hivatal szakmai 
feladatellátásáról,

d) gondoskodik a főispán által meghatározott belső szabályzatok elkészítéséről,
e) ellátja a járási hivatal üzemeltetésével összefüggő feladatokat.

20. A kormányhivatal és a járási hivatalok feladatai

35. §  A kormányhivatal a jogszabályoknak és a Kormány döntéseinek megfelelően részt vesz a kormányzati célkitűzések 
területi megvalósításában. Ennek keretében koordinációs, ellenőrzési, informatikai tevékenységet, valamint képzést, 
továbbképzést szervező, összehangoló feladatokat lát el.

36. § (1) A járási hivatal a főispán irányítása mellett közreműködik a 35. §-ban meghatározott feladatok ellátásában.
 (2) A  járási hivatal a  települési önkormányzatok közfoglalkoztatási feladatai végrehajtásának elősegítése érdekében 

ellátja a  települési, nemzetiségi önkormányzatok, azok társulásai, valamint a  hatóságok közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó együttműködéséhez szükséges koordinációs és kommunikációs feladatokat.

 (3) A járási hivatal a (2) bekezdésben meghatározott feladatai ellátása során
a) tájékoztatást kérhet illetékességi területén a települési, nemzetiségi önkormányzatoktól, az önkormányzatok 

társulásától, valamint a hatóságoktól,
b) egyeztetést kezdeményezhet a  közfoglalkoztatás elősegítése érdekében az  a)  pontban meghatározott 

szervekkel.
 (4) A  járási hivatal a  (2)  bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a  (3)  bekezdés a)  pontjában 

felsorolt szerveknek utasítást nem adhat, köteles azonban jelezni a  hatáskörrel rendelkező szerveknek, ha 
közfoglalkoztatással kapcsolatos szabálytalanságot vagy jogszabálysértést észlel.

37. § (1) A  Kormány az  egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatáskör gyakorlására a  járási hivatalt az  1.  mellékletben 
meghatározott illetékességi területen kijelöli.

 (2) A  járási hivatal egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatásköre a  6.  mellékletben megjelölt jogszabálysértések 
ellenőrzésére és jogkövetkezményeinek alkalmazására irányuló eljárás lefolytatására terjed ki.

 (3) A járási hivatal egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatásköre nem érinti az ugyanazon jogszabálysértés ellenőrzésére 
és jogkövetkezményeinek alkalmazására irányuló eljárás lefolytatására más jogszabály alapján hatáskörrel 
rendelkező hatóság feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét.

 (4) A járási hivatalnak az egyszerűsített hatósági ellenőrzés során feltárt jogsértés jogkövetkezményének alkalmazására 
irányuló eljárásában az ügyintézési határidő 20 nap.

21. Koordináció

38. §  A kormányhivatal a  Kit. 42.  § (3)  bekezdésében meghatározott koordinációs jogkörében ellátott koordinációs 
feladat- és hatáskörében különösen
a) gondoskodik a több ágazatot érintő kormányzati döntések végrehajtásának területi összehangolásáról,
b) a  személyügyi központ vezetője által meghatározottak szerint közreműködik a  központi közszolgálati 

nyilvántartás működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában,
c) közreműködik a  közigazgatás korszerűsítésével, az  e-közigazgatás kialakításával kapcsolatos feladatok 

területi összehangolásában, szervezésében,
d) kezdeményezi a  központi államigazgatási szervek területi szervei ügyfélfogadási, ügyfélszolgálati 

rendszerének összehangolását, továbbá szakmai támogatást nyújt az  ügyfélszolgálati tevékenység 
bővítéséhez, valamint

e) gondoskodik a területi elektronikus ügyfél-tájékoztatási rendszer koordinálásáról, ennek keretében elősegíti 
annak naprakész működését.

22. Ellenőrzés

39. § (1) A kormányhivatal a Kit. 42. § (4) bekezdésében meghatározott ellenőrzési jogkörében ellátott ellenőrzési feladat- és 
hatáskörében
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a) ellenőrzi a  központi államigazgatási szervek területi szervei vezetőinek a  kormánytisztviselői és 
a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos munkáltatói intézkedései törvényességét, illetve jogszabályban 
meghatározottak szerint kormányzati szolgálati ellenőrzést végez,

b) ellenőrzi a központi államigazgatási szervek területi szervei tevékenységében az Ákr. megfelelő alkalmazását,
c) ellenőrzi – az  illetékes közlevéltárral egyeztetett ellenőrzési terv és program szerint – az  ügyiratkezelésről, 

valamint a központi államigazgatási szervek területi szervei által az ügyiratkezeléssel összefüggésben kezelt 
adatok nyilvántartásáról és védelméről, a  közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályok megfelelő 
alkalmazását,

d) az  e-közigazgatásért felelős miniszter irányítása mellett és az  általa biztosított feltételek keretei között 
ellenőrzi a központi államigazgatási szervek területi szervei infokommunikációs rendszereinek üzemeltetését, 
az  üzemmenet-folytonosság biztosításának feltételeit, a  megfelelő személyi és szakmai feltételek 
meglétét, valamint az  informatikai üzemeltetés kereteit meghatározó szabályzatok jogszabályoknak való 
megfelelőségét,

e) gondoskodik a  központi államigazgatási szervek területi szervei ellenőrzési terveinek összehangolásáról, 
egyeztetett végrehajtásáról, a tapasztalatok közös elemzéséről,

f ) gondoskodik a gazdaságos, egymást kiegészítő ellenőrzési módok kialakításáról, alkalmazásáról.
 (2) A  kormányhivatal az  (1)  bekezdés a)–d)  pontjában meghatározott feladatainak teljesítése érdekében jogosult 

a  központi államigazgatási szervek területi szervei vezetőitől e  feladata tekintetében határidő tűzésével adatokat, 
felvilágosítást kérni, e szervek irataiba – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – betekinteni.

 (3) A  kormányhivatal az  ellenőrzések tapasztalatairól tájékoztatja a  felügyeleti szervet, illetve az  ágazati minisztert, 
szükség esetén – különösen, ha jogszabálysértést tapasztal – kezdeményezi intézkedését, gyakorolja a  66.  §-ban 
meghatározott jogait.

 (4) A miniszter gondoskodik az ellenőrzések tervezésének és végrehajtásának egységes rendjéről.
 (5) A  miniszter – a  rendészetért felelős miniszter minden év december 1-ig tett javaslata alapján – a  következő évre 

vonatkozóan minden év december 31-ig ellenőrzési tervet ad ki a  jogorvoslattal nem érintett, azon jegyzői 
hatáskörbe tartozó államigazgatási ügyek felülvizsgálata érdekében, amelyekben nincs ellenérdekű fél.

40. §  A kormányhivatal a helyi önkormányzati szervek tekintetében
a) jogszabályban meghatározottak szerint közszolgálati ellenőrzést végez,
b) ellenőrzi – az  illetékes közlevéltárral egyeztetett ellenőrzési terv és program szerint – az  ügyiratkezelésről, 

továbbá a  szerv által kezelt adatok nyilvántartásáról és védelméről, a  közérdekű adatok nyilvánosságáról 
szóló jogszabályok megfelelő alkalmazását,

c) ellenőrzi az Ákr. megfelelő alkalmazását.

41. §  A kormányhivatal – a  miniszter irányításával – ellenőrzi a  járási hivatalok tevékenységében az  Ákr. megfelelő 
alkalmazását.

23. Véleményezési jogkör

42. § (1) A  főispán a  Kit. 45.  §-ában meghatározott véleményét megküldi a  miniszternek és az  államháztartásért felelős 
miniszternek, valamint az érintett szerv tevékenységének szakmai irányítását ellátó, a Kormánynak alárendelt szerv 
vezetőjének és az érintett területi államigazgatási szerv vezetőjének.

 (2) A  vélemény kikérésének elmulasztása esetén a  kormányhivatal jelzéssel él a  miniszter felé, aki a  kérdésben 
egyeztetést kezdeményezhet.

24. Hatósági feladatok

43. § (1) A  kormányhivatal az  államigazgatási feladatokat ellátó, államigazgatási hatósági jogkörben eljáró helyi 
önkormányzati szervek vonatkozásában jogosult
a) szakmai-koordinációs értekezletet összehívni,
b) a  polgármesteri hivatalnál, a  közös önkormányzati hivatalnál, a  vármegyei közgyűlés hivatalánál, 

a főpolgármesteri hivatalnál, a hatósági igazgatási társulásnál felügyeleti szervként ellenőrzést tartani.
 (2) A kormányhivatal az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ellenőrzés során feltárt vagy más módon tudomására 

jutott jogszabálysértés esetén gyakorolja a 66. §-ban meghatározott jogait.
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44. § (1) A kormányhivatal jogosult a fellebbezés elbírálására, ha az elsőfokú hatóság a helyi önkormányzat államigazgatási 
hatáskörben eljáró jegyzője, főjegyzője.

 (2) A  helyi önkormányzat jegyzője, főjegyzője államigazgatási hatáskörébe tartozó döntése tekintetében 
az (1) bekezdéstől eltérően törvény vagy kormányrendelet más hatóságot jelölhet ki a fellebbezés elbírálására.

25. Képzés, továbbképzés

45. § (1) A kormányhivatal a képzési, továbbképzési feladatai körében
a) éves terv alapján szervezi a  fővárosban, vármegyében az  államigazgatási feladatokat ellátó helyi 

önkormányzati szervek köztisztviselőinek képzését, továbbképzését,
b) gondoskodik a  közigazgatási alap- és szakvizsgák, ügykezelői vizsgák, anyakönyvi szakvizsgák, 

alkotmányosalapismeretek-vizsgák, továbbá jogszabály által meghatározott egyéb vizsgák, valamint az ezek 
előkészítésére szolgáló tanfolyamok megszervezéséről és lebonyolításáról,

c) előmozdítja az  ágazati, szakmai alapképzés rendszerességét, kezdeményezheti az  ágazati képzéseket 
a kormányzati igazgatási szervek területi szervei vezetőinél, a szakmai irányító miniszternél,

d) közreműködik a  helyi önkormányzatok, valamint a  nemzetiségi önkormányzatok tisztségviselőinek, 
képviselőinek képzésében,

e) elemzi a  képzés, továbbképzés színvonalát és eredményességét, kezdeményezi az  érintett szerveknél 
a szükséges intézkedéseket,

f ) összehangolja és az  erre biztosított költségvetési kereteknek megfelelően megszervezi a  közigazgatási 
ügyintézéshez szükséges informatikai ismeretek oktatását, továbbképzését, érvényesíti a vizsgarendszerben 
az informatikai követelményeket.

 (2) A kormányhivatal összehangolja a közigazgatási szervek által az ügyfelek számára nyújtott elektronikus ügyintézést 
támogató képzéseket, továbbképzéseket, biztosítja azok megfelelő nyilvánosságát, terjeszti az  elektronikus 
ügyintézés módszereit.

26. A kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal egyéb feladatai

46. § (1) A  Kormány – ha törvény vagy nemzetközi szerződés másképpen nem rendelkezik – a  külföldi hatósági határozat 
végrehajtására irányuló megkereséssel kapcsolatban intézkedésre jogosult szervként a járási hivatalt jelöli ki.

 (2) A  Kormány a  kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41.  § (3a)  bekezdése alapján kisajátítási hatóságként 
a kormányhivatalt jelöli ki.

 (3) Az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B.  § (1)  bekezdésében foglaltak 
tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a kormányhivatalt jelöli ki.

 (4) A kormányhivatal látja el
a) átruházott feladatként a  kifizető ügynökségi feladatok tekintetében a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési 

támogatásokkal összefüggő területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, vármegyei 
ügyfélszolgálati feladatokat, valamint

b) közbenső szervezetként a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes 
szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben a kormányhivatalra átruházott feladatokat.

 (5) A  Kormány a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi 
LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékének 
(a  továbbiakban: Névjegyzék) vezetésével és a  Névjegyzéken szereplő jelnyelvi tolmácsok továbbképzésével 
összefüggő feladatok ellátására Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

 (6) A  Kormány az  előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi 
XCIX. törvény 6.  §-ában meghatározott előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási 
hatósági és szolgáltatási feladatok ellátására a Pest Vármegyei Kormányhivatalt jelöli ki.

 (7) A  Kormány a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009.  évi 
LXXVI.  törvény szerinti integrált ügyintézési és tájékoztatási pont személyes ügyfélszolgálati, tájékoztatási 
tevékenységével összefüggő feladatok ellátására Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

 (8) A Kormány a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti ügyekben 
eljáró szervként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.
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 (9) A  Kormány a  2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az  Európai 
Szociális Alapból és a  Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.  28.) 
Korm.  rendeletben és a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott irányító 
hatóságok egyes szakértőt igénylő feladatainak átmeneti ellátására – indokolt esetben – a  kormányhivatalokat 
jelölheti ki összeférhetetlenségi szempont figyelembevételével.

 (10) A  Kormány a  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény 208/A. § (2) bekezdése szerinti szabálysértési hatóságként a kormányhivatalt jelöli ki.

 (11) A  Kormány a  virtuális kormányablak mint új közigazgatási környezet (virtuális ügyintézési platform) kialakításával 
kapcsolatos feladatok ellátására a Pest Vármegyei Kormányhivatalt jelöli ki.

 (12) A  Kormány a  kormányhivatalokat érintő, az  állampolgári élethelyzetekhez kapcsolódó szolgáltatások, valamint 
automatizált folyamattámogató rendszer kialakításával kapcsolatos feladatok ellátására Budapest Főváros 
Kormányhivatalát jelöli ki.

 (13) A Kormány a társasházak működésével összefüggő adatok egycsatornás elérhetőségének kialakításával kapcsolatos 
feladatok ellátására a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatalt jelöli ki.

27. A kormányablak

47. § (1) A kormányhivatal a járási hivatalokban integrált ügyfélszolgálatot (kormányablak) működtet.
 (2) A kormányablak a  jogszabályban meghatározott hatáskörét a  járási hivatal szerveként, annak nevében gyakorolja. 

Ahol e rendelet a kormányablak hatáskörét említi, azon a járási hivatal hatáskörét kell érteni.
 (3) Integrált ügyfélszolgálatnak kell tekinteni a  kormányhivatalok által működtetett mobilizált kormányablak 

ügyfélszolgálatot is.
 (4) A kormányhivatalok gondoskodnak a

a) kormányablakok ügyfélfogadási rendjében bekövetkezett változások, az ügyfélfogadás szünetelésének,
b) mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ügyfélfogadásának
a www.kormanyhivatal.hu honlapon történő közzétételéről.

48. § (1) A  kormányhivatal a  járási hivatalokban Gépjármű ügyintézési pontot (a  továbbiakban: GÜP) működtethet. 
A  GÜP  a  gépjármű-kereskedéssel, fuvarozással és közúti áruszállítással foglalkozó vállalkozások számára 
a 7. mellékletben felsorolt ügyekben biztosít ügyintézési szolgáltatást.

 (2) A  GÜP ügyfélfogadási rendjének a  www.kormanyhivatal.hu honlapon történő közzétételéről a  kormányhivatal 
gondoskodik.

 (3) A GÜP a járási hivatal vezetőjének döntése alapján egyes ügykörök intézését, vagy a teljes ügyfélfogadást előzetes 
időpontfoglaláshoz kötheti. Az  erre vonatkozó információkat a  (2)  bekezdés szerinti tájékoztatásnak tartalmaznia 
kell.

28. A kormányablak eljárásának szabályai

49. § (1) A  kormányablak a  8.  mellékletben meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az  ügyre vonatkozó 
jogszabályban meghatározott, az  eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el. 
A 8. mellékletben meghatározott ügyekben azonnali ügyintézésre van lehetőség.

 (2) A  8.  mellékletben meghatározott ügy akkor tekinthető azonnal intézhetőnek, amikor az  ügyfél az  azonnali 
elintézéshez szükséges valamennyi jogszabályi feltétel fennállását a  kérelem benyújtásakor igazolja, vagy azok 
– szükség esetén automatikus információátadás útján – azonnal a kormányablak rendelkezésére állnak.

50. §  A kormányablak a  9.  mellékletben meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az  ügyre vonatkozó 
jogszabályban meghatározott, az  eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el, 
az eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül.

51. § (1) A  kormányablaknál továbbítás céljából előterjesztett kérelmet a  kormányablak haladéktalanul, de legkésőbb 
a  benyújtást követő munkanapon továbbítja ügyintézés céljából az  eljárásra hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatósághoz.
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 (2) Az ügyfél az (1) bekezdés szerinti kérelemhez kapcsolódó hiányosságok pótlását – ideértve az eljárásra hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkező hatóság által kiadott hiánypótlási felhívás teljesítését is – a  hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatóságnál és a kormányablaknál is teljesítheti. A hiányosságok pótlása során az ügyfél 
köteles feltüntetni az  ügyben eljáró hatóság megnevezését, valamint az  ügyszámot. Ha az  ügyfél a  hiányosságok 
pótlását a  kormányablaknál teljesíti, a  kormányablak azt a  teljesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb egy 
munkanapon belül továbbítja az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz.

 (3) Ha a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság hívta fel hiánypótlásra az ügyfelet, a hiánypótlásra nyitva álló 
határidő megtartottnak tekintendő, ha az ügyfél a hiánypótlást határidőben a kormányablaknál teljesíti.

 (4) A kormányablaknál továbbítás céljából előterjesztett kérelmek esetén – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően 
nem rendelkezik – az ügyfél a közigazgatási hatósági eljárásért fizetendő illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat 
a kormányablaknál is megfizetheti.

52. § (1) A  kormányablak a  8. és 9.  melléklet szerinti ügyekben a  49. és 50.  §-ban meghatározottak mellett az  ügyfél 
kérésére részletes tájékoztatást nyújt az  eljárás menetéről, az  adott eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és 
kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt az ügyfélnek a beadvány kitöltésében.

 (2) Az  elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti tudástárban 
(a továbbiakban: tudástár) meghatározott ügyekben a kormányablak az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt 
az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről.

53. §  A kormányablak hatósági szolgáltatásként – ahol ennek technikai feltételei adottak – a  10.  mellékletben 
meghatározott szolgáltatásokat biztosítja.

54. § (1) A kormányablak hivatalból jár el a 11. mellékletben meghatározott ügytípusok és intézkedések kapcsán.
 (2) A  kormányablak a  12.  mellékletben meghatározott ügyekben az  ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt 

az ügyfél által kezdeményezett egyedi eljárás nyilvántartásból megismerhető ügyintézési állapotáról.

55. § (1) A kormányablak a 49–54. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében az ügyfél elektronikus nyilatkozatát 
úgy is fogadhatja, hogy az  ügyfél szóban előterjesztett nyilatkozatát elektronikus úton rögzíti, majd azt az  ügyfél 
az elektronikus dokumentumhitelesítés szabályai szerint hitelesíti.

 (2) A kormányablak a 49–54. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében jogosult az ügyfél által benyújtott 
papíralapú iratokról hiteles elektronikus másolat készítésére, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló törvény és annak végrehajtási rendeleteinek rendelkezései szerint.

 (3) A  kormányablaknál továbbítás céljából előterjesztett kérelmet és mellékleteit – a  kérelmet az  erre a  célra 
rendszeresített formanyomtatványon – egy példányban kell benyújtani. A  kormányablak által hitelesített 
másolatként továbbított iratot a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság az eljárásához köteles elfogadni akkor is, 
ha kormányrendelet az  irat eredeti példányban történő benyújtásáról rendelkezik. Jogszabály úgy is rendelkezhet, 
hogy a kormányablak az irat eredeti példányát is továbbítja a hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz.

 (4) Ha a  (2)  bekezdés alapján a  kormányablak az  ügyfél vagy más személy jognyilatkozatát tartalmazó közokiratnak 
minősülő iratokról vagy a  kormányhivatal iratkezelési szabályzatában e  rendelkezés szerinti eljárás alkalmazására 
kijelölt iratról készít hiteles elektronikus másolatot, a másolat eredeti papíralapú iratát visszaadja az ügyfélnek vagy 
a képviseletében eljáró személynek.

 (5) A  8. és 9.  melléklet szerinti ügykörökben a  papíralapú iratok tárolásáról, illetve az  51.  § szerinti kérelmek 
tekintetében azon papíralapú iratok tárolásáról, amelyekről az  eljáró hatósághoz kizárólag a  hiteles elektronikus 
másolat került továbbításra, az a kormányhivatal gondoskodik, amelyhez tartozó kormányablakban keletkezett vagy 
átvételre került az irat. A tárolás piaci szolgáltatás igénybevételével is biztosítható.

 (6) A  kormányhivatal iratkezelési szabályzatában a  (3)  bekezdés szerinti eljárás alkalmazhatóságát csak az  irathoz 
kapcsolódó eljárás tekintetében illetékes szakmai irányító miniszter egyetértésével írhatja elő.

 (7) Ha a (2) bekezdés alapján a kormányablak a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó iratról készít hiteles elektronikus 
másolatot, a kormányhivatal köteles gondoskodni a papíralapú irat egy eredeti példányának megőrzéséről és annak 
a megkereső hatóság vagy más szerv részére történő bemutatásáról.

 (8) A  kormányablak a  49–54.  §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében a  kormányablakok technikai 
feltételeit meghatározó miniszteri rendeletben megfogalmazott követelmények és feltételek szerint az informatikai 
üzemeltetési és szolgáltatói feladatok ellátását az  e-közigazgatásért felelős miniszter biztosítja, és ezen feladatok 
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ellátása érdekében bevonja a  kormányhivatalokat és a  NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaságot.

56. § (1) A  telefonon történő tájékoztatás elsődlegesen az  országos telefonos ügyfélszolgálat útján történik. 
A kormányablaknál a személyes kiszolgálás elsőbbséget élvez a telefonos tájékoztatással szemben.

 (2) A  kormányablak a  telefonos kapcsolatnál az  ügyfelet nem azonosítja, így telefonon keresztül ügyintézést vagy 
személyes adatok kezelését érintő tájékoztatást nem nyújt.

57. §  A kormányablak az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerint 
az állam által kötelezően nyújtott azonosítási szolgáltatás, valamint a rendelkezési nyilvántartás ügyfél-regisztrációs 
eljárás szerveként jár el.

58. §  A kormányablak illetékfizetéssel járó eljárása esetén az  illetéknek az  eljárás megindítását megelőzően történő 
megfizetésénél az átutalásban a következő adatokat kell szerepeltetni:
a) a kérelemben szereplő ügyfél neve, több ügyfél esetén egyikük neve, függetlenül attól, ki a befizető személy,
b) időpontfoglaláshoz kapott regisztrációs szám, amennyiben rendelkezésre áll,
c) regisztrációs szám hiányában az ügyfél által választott 8 számjegyű, eltérő számjegyekből álló, a beadványon 

is feltüntetett azonosító szám.

29. Aláírásminta-alapú dokumentumhitelesítéssel összefüggő feladatok

59. § (1) A  területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény 
tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény (a  továbbiakban: Tkmtv.) 
6.  § (1)  bekezdésében meghatározott kormányhivatali ügyfélszolgálatokon az  ügyfél aláírásának felvétele 
– a (2) bekezdésben, valamint a 60. §-ban foglaltak kivételével – aláírópad útján is történhet.

 (2) A kormányablakban a 13. mellékletben meghatározott ügytípusok és intézkedések – ha annak technikai feltételei 
fennállnak, és az ügyfél nem élt a Tkmtv. 6. § (6) bekezdése szerinti jogával, valamint a Tkmtv. 6. § (8) bekezdésében 
foglaltak kivételével – kizárólag a Tkmtv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott aláírópad, valamint kormányhivatali 
aláírás-nyilvántartásban található aláírásminta útján használhatóak.

60. § (1) A  kormányhivatali aláírásminta-nyilvántartásban tárolt aláírásminta és az  aláírópadon az  ügyfél aláírásának 
összevetésekor az  aláírás képi, dinamikai és íráserősségi adatai egyezőségének vizsgálata történik. Ha az  ügyfél 
aláírópadon tett aláírásának sajátosságai megegyeznek a  kormányhivatali aláírásminta-nyilvántartásban tárolt 
aláírásmintáival, abban az esetben az aláírás hitelessége, valódisága megállapítható, és elhelyezhető az eljáráshoz 
kapcsolódó iraton. Az  irat a  kézi aláírásra visszavezethető adatokkal együtt, a  titkosító és lenyomatképző 
algoritmusok gyengülése ellen is védett, hosszú távú hitelesség fenntartására alkalmas, digitális archívumba kerül.

 (2) Ha az  (1) bekezdés szerinti eljárás sikertelen, az ügyfél – ha az azonosítása hitelt érdemlően megtörtént – kérheti, 
hogy a nyilvántartásba új aláírásminta kerüljön felvételre.

61. § (1) Ha a  Tkmtv. 6.  § (5)  bekezdése szerinti dokumentumazonosítót is tartalmazó elektronikus igazolás kiállítására 
kerül sor, az  igazolást az  ügyfél kérelmével együtt legalább minősített tanúsítványon alapuló, fokozott 
biztonságú elektronikus bélyegzővel és minősített elektronikus időbélyegzővel kell ellátni. Az  ügyfél által aláírt 
dokumentummal elválaszthatatlan formában összerendelt, a kézeredet-azonosítási eljárásra alkalmas, kézi aláírásra 
visszavezethető adatokat olyan formában kell tárolni, amely kizárja a Tkmtv. 10. § (1) bekezdésében előírt célokon 
kívüli bármilyen formában történő megismerhetőségüket és felhasználhatóságukat. A kézi aláírásra visszavezethető 
adatok megismerésére a Tkmtv. 10. § (1) bekezdése szerinti célok esetében csak szabályozott körülmények között, 
védett és zárt infrastruktúrában kerülhet sor, kizárva az illetéktelen hozzáférést.

 (2) Az aláírópad használatával benyújtott elektronikus dokumentum benyújtásáról az ügyfél az elektronikus tárhelyére 
vagy az általa megadott elektronikus levelezési címre átvételi elismervényt kap.

62. § (1) A Kormány a kormányhivatali aláírásminta-nyilvántartás, valamint az ezzel összefüggő adattovábbítási nyilvántartás 
vezetésére Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.
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 (2) A  kormányhivatali aláírásminta-nyilvántartást és az  ehhez kapcsolódó informatikai rendszert nem szükséges 
az  elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 16/A.  §-a szerinti 
követelményeknek megfeleltetni.

30. A települési ügysegédek

63. § (1) A  járási hivatalok települési ügysegédei (a  továbbiakban: ügysegéd) – kormányrendeletben meghatározott 
feladataik mellett – közreműködnek az e §-ban foglaltak szerint a kormányablak feladatai ellátásában.

 (2) Az  ügysegéd ügyfélfogadást a  www.kormanyhivatal.hu honlapon, a  kormányzati telefonos ügyfélszolgálattól 
lekérdezhető, illetve a helyben szokásos módon közzétett helyszínen és időpontban biztosít az ügyfelek számára.

 (3) Az  ügysegéd az  52.  § szerinti ügyfél-tájékoztatás, valamint a  10. és 12.  mellékletben felsorolt ügykörök, 
illetve szolgáltatások közül a  (2)  bekezdés szerinti tájékoztatásban közzétett ügyintézési, illetve kapcsolódó 
szolgáltatásokat biztosítja. A szolgáltatás kiterjed a kormányhivatalok irányításáért felelős miniszter által utasításban 
meghatározott ügykörökre.

 (4) Az  ügysegéd a  járási hivatal vezetőjének döntése alapján egyes ügykörök intézését előzetes időpontfoglaláshoz 
kötheti. Az  erre vonatkozó információkat az  ügyintézéssel kapcsolatos (2)  bekezdés szerinti tájékoztatásnak 
tartalmaznia kell.

31. Tudástár

64. § (1) A  miniszter az  e  §-ban meghatározottak szerint gondoskodik a  tudástár kormányhivatalokra vonatkozó 
tudásanyagának kezeléséről.

 (2) A tudástár kormányhivatalokra vonatkozó tartalmának feltöltéséért az ügykör tekintetében szabályozásra feladat- és 
hatáskörrel rendelkező miniszter (a  továbbiakban: szakminiszter) felelős. Ennek keretében a  szakminiszter köteles 
gondoskodni
a) a  tudástár tartalmának feltöltéséről, az  új és módosult ügykörökhöz kapcsolódó kiegészítéséről, 

módosításáról, a tartalom naprakészen tartásáról, valamint
b) a  hatályon kívül helyezett jogszabályon alapuló ügykörökhöz kapcsolódó tudástártartalommal 

összefüggésben a hatályon kívül helyezés bejegyzéséről.
 (3) Ha egy ügykör tekintetében több szakminiszter érintett, az  ügykörhöz kapcsolódóan a  tudástár tartalmának 

hatályosítását a szabályozási területért első helyen felelős szakminiszter köteles elvégezni.
 (4) A  tudástárban új ügykör bejegyzés véglegesítésére, a  tudástárban lévő ügykörök tartalmának végleges 

módosítására, illetve törlésére a miniszter formai és tartalmi ellenőrzését követően kerülhet sor.
 (5) A tudástár szakmai tartalmát, az ügykör jogszabályoknak megfelelő elintézhetőségét nem befolyásoló, de a tudástár 

alkalmazását megnehezítő elírás, hiányosság észlelése esetén a  hibát a  miniszter – a  szakminiszter egyidejű 
értesítése mellett – kijavítja.

 (6) A tudástár szakmai tartalmát közvetlenül érintő, az ügykör elintézhetőségét közvetlenül befolyásoló hiba észlelése 
esetén a  miniszter a  szakminiszterhez fordul, aki köteles a  tartalmi hiba kijavításáról a  megkeresés kézhezvételét 
követő három munkanapon belül gondoskodni. A tartalmi hiba kijavítására kizárólag a szakminiszter egyetértésével 
kerülhet sor. Ha a  tartalmi hiba kijavításának módjáról vagy annak szükségességéről vita van a  miniszter és 
a szakminiszter között, a felek kötelesek egyeztetés keretében megkísérelni a vita rendezését.

32. Eljárási szabályok

65. § (1) A  fővárosi kormányhivatal főispánja gyakorolja a  38–42.  §-ban meghatározott jogköröket, ha az  államigazgatási 
szerv székhelye Budapest, és illetékessége a  főváros mellett valamely vármegyére vagy további vármegyékre is 
kiterjed. E jogkörökben tett intézkedésről a fővárosi kormányhivatal tájékoztatja az érintett kormányhivatalokat.

 (2) Ha a  kormányhivatal nem az  államigazgatási szerv területi szervének székhelye szerinti vármegyében, de annak 
illetékességi területén működik, feladatainak ellátása érdekében a  kormányzati igazgatási szerv területi szerve 
tekintetében gyakorolhatja a 38 § a) és c) pontjában, valamint a Kit. 42. § (2) bekezdésében meghatározott jogokat. 
E jogkörében tett intézkedéséről tájékoztatja az érintett szerv székhelye szerinti kormányhivatalt.
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66. § (1) A  kormányhivatal a  43.  §-ban meghatározott szervek ellenőrzése és a  39.  § (1)  bekezdés a)–d)  pontjában 
meghatározott feladatainak teljesítése során feltárt vagy más módon tudomására jutott jogszabálysértés esetén
a) felügyeleti eljárást kezdeményez, vagy felügyeleti eljárás keretében megteszi a szükséges intézkedéseket,
b) felhívja az ügyben ellenőrzésre jogosult más szerv figyelmét a tapasztalt jogszabálysértésre,
c) megkeresi intézkedés végett a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervet,
d) jogszabálysértés esetén intézkedést kezdeményez a munkáltatói jogkör gyakorlójánál,
e) fegyelmi, szabálysértési vagy büntetőeljárást kezdeményez.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott esetekben a  megkeresett szerv köteles a  kormányhivatal megkeresését 
érdemben megvizsgálni, és saját intézkedéséről vagy annak mellőzése okáról a hivatalt – a megkereséstől számított 
30 napon belül – tájékoztatni.

67. § (1) A kormányhivatal a hatósági eljárásokat az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 
szóló törvény szabályainak megfelelően folytatja le.

 (2) A kormányhivatal – amennyiben törvény másképp nem rendelkezik – jogosult a működéséhez kapcsolódó egyéb 
ügyviteli eljárást elektronikusan lefolytatni.

 (3) Az  (1)  bekezdésben foglaltak érdekében a  kormányhivatal jogosult a  részére benyújtott papíralapú iratokról 
az  elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló jogszabály rendelkezései szerint hiteles elektronikus másolat 
készítésére, valamint jogosult határozatait és egyéb jognyilatkozatait elektronikus formában meghozni, és arról 
az  érintettet – amennyiben a  papíralapú irat szükséges – az  elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 
jogszabály rendelkezései szerint készített hiteles elektronikus másolattal értesíteni.

 (4) A  kormányhivatal más szervekkel elsődlegesen elektronikus úton, az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseinek 
megfelelő alkalmazásával tartja a kapcsolatot.

 (5) A  kormányhivatal feladatai elvégzéséhez az  Ákr. hatálya alá nem tartozó eljárások esetében is igénybe veszi 
az  elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló kormányrendelet rendelkezései szerinti szolgáltatásokat, ezek 
joghatása ez esetben megegyezik a hatósági eljárásokban kiváltott joghatással.

33. Záró rendelkezések

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

69. §  Hatályát veszti a  fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A járási hivatalok székhelyei és illetékességi területük

 1. Baranya vármegye
1.1. Bólyi Járási Hivatal
1.1.1. Székhely: Bóly
1.1.2. Babarc
1.1.3. Belvárdgyula
1.1.4. Borjád
1.1.5. Bóly
1.1.6. Hásságy
1.1.7. Kisbudmér
1.1.8. Liptód
1.1.9. Máriakéménd
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1.1.10. Monyoród
1.1.11. Nagybudmér
1.1.12. Olasz
1.1.13. Pócsa
1.1.14. Szajk
1.1.15. Szederkény
1.1.16. Töttös
1.1.17. Versend
1.2. Komlói Járási Hivatal
1.2.1. Székhely: Komló
1.2.2. Bikal
1.2.3. Bodolyabér
1.2.4. Egyházaskozár
1.2.5. Hegyhátmaróc
1.2.6. Kárász
1.2.7. Komló
1.2.8. Köblény
1.2.9. Liget
1.2.10. Magyaregregy
1.2.11. Magyarhertelend
1.2.12. Magyarszék
1.2.13. Mánfa
1.2.14. Máza
1.2.15. Mecsekpölöske
1.2.16. Oroszló
1.2.17. Szalatnak
1.2.18. Szárász
1.2.19. Szászvár
1.2.20. Tófű
1.2.21. Vékény
1.3. Mohácsi Járási Hivatal
1.3.1. Székhely: Mohács
1.3.2. Bár
1.3.3. Bezedek
1.3.4. Dunaszekcső
1.3.5. Erdősmárok
1.3.6. Feked
1.3.7. Görcsönydoboka
1.3.8. Himesháza
1.3.9. Homorúd
1.3.10. Ivándárda
1.3.11. Kisnyárád
1.3.12. Kölked
1.3.13. Lánycsók
1.3.14. Lippó
1.3.15. Majs
1.3.16. Maráza
1.3.17. Mohács
1.3.18. Nagynyárád
1.3.19. Palotabozsok
1.3.20. Sárok
1.3.21. Sátorhely
1.3.22. Somberek
1.3.23. Szebény
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1.3.24. Székelyszabar
1.3.25. Szűr
1.3.26. Udvar
1.3.27. Véménd
1.4. Pécsi Járási Hivatal
1.4.1. Székhely: Pécs
1.4.2. Abaliget
1.4.3. Aranyosgadány
1.4.4. Áta
1.4.5. Bakonya
1.4.6. Berkesd
1.4.7. Birján
1.4.8. Bogád
1.4.9. Bosta
1.4.10. Cserkút
1.4.11. Egerág
1.4.12. Ellend
1.4.13. Görcsöny
1.4.14. Gyód
1.4.15. Hosszúhetény
1.4.16. Husztót
1.4.17. Keszü
1.4.18. Kisherend
1.4.19. Kovácsszénája
1.4.20. Kozármisleny
1.4.21. Kökény
1.4.22. Kővágószőlős
1.4.23. Kővágótöttös
1.4.24. Lothárd
1.4.25. Magyarsarlós
1.4.26. Nagykozár
1.4.27. Orfű
1.4.28. Ócsárd
1.4.29. Pellérd
1.4.30. Pereked
1.4.31. Pécs
1.4.32. Pécsudvard
1.4.33. Pogány
1.4.34. Regenye
1.4.35. Romonya
1.4.36. Szalánta
1.4.37. Szemely
1.4.38. Szilágy
1.4.39. Szilvás
1.4.40. Szőke
1.4.41. Szőkéd
1.5. Pécsváradi Járási Hivatal
1.5.1. Székhely: Pécsvárad
1.5.2. Apátvarasd
1.5.3. Erdősmecske
1.5.4. Erzsébet
1.5.5. Fazekasboda
1.5.6. Geresdlak
1.5.7. Hidas



9946 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 213. szám 

1.5.8. Kátoly
1.5.9. Kékesd
1.5.10. Lovászhetény
1.5.11. Martonfa
1.5.12. Mecseknádasd
1.5.13. Nagypall
1.5.14. Óbánya
1.5.15. Ófalu
1.5.16. Pécsvárad
1.5.17. Szellő
1.5.18. Zengővárkony
1.6. Hegyháti Járási Hivatal
1.6.1. Székhely: Sásd
1.6.2. Alsómocsolád
1.6.3. Ág
1.6.4. Bakóca
1.6.5. Baranyajenő
1.6.6. Baranyaszentgyörgy
1.6.7. Felsőegerszeg
1.6.8. Gerényes
1.6.9. Gödre
1.6.10. Kisbeszterce
1.6.11. Kishajmás
1.6.12. Kisvaszar
1.6.13. Mágocs
1.6.14. Mekényes
1.6.15. Meződ
1.6.16. Mindszentgodisa
1.6.17. Nagyhajmás
1.6.18. Palé
1.6.19. Sásd
1.6.20. Szágy
1.6.21. Tarrós
1.6.22. Tékes
1.6.23. Tormás
1.6.24. Varga
1.6.25. Vásárosdombó
1.6.26. Vázsnok
1.7. Sellyei Járási Hivatal
1.7.1. Székhely: Sellye
1.7.2. Adorjás
1.7.3. Baksa
1.7.4. Baranyahídvég
1.7.5. Besence
1.7.6. Bogádmindszent
1.7.7. Bogdása
1.7.8. Csányoszró
1.7.9. Drávafok
1.7.10. Drávaiványi
1.7.11. Drávakeresztúr
1.7.12. Drávasztára
1.7.13. Felsőszentmárton
1.7.14. Gilvánfa
1.7.15. Hegyszentmárton
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1.7.16. Hirics
1.7.17. Kákics
1.7.18. Kemse
1.7.19. Kisasszonyfa
1.7.20. Kisszentmárton
1.7.21. Kórós
1.7.22. Lúzsok
1.7.23. Magyarmecske
1.7.24. Magyartelek
1.7.25. Markóc
1.7.26. Marócsa
1.7.27. Nagycsány
1.7.28. Okorág
1.7.29. Ózdfalu
1.7.30. Páprád
1.7.31. Piskó
1.7.32. Sámod
1.7.33. Sellye
1.7.34. Sósvertike
1.7.35. Tengeri
1.7.36. Téseny
1.7.37. Vajszló
1.7.38. Vejti
1.7.39. Zaláta
1.8. Siklósi Járási Hivatal
1.8.1. Székhely: Siklós
1.8.2. Alsószentmárton
1.8.3. Babarcszőlős
1.8.4. Beremend
1.8.5. Bisse
1.8.6. Cún
1.8.7. Csarnóta
1.8.8. Diósviszló
1.8.9. Drávacsehi
1.8.10. Drávacsepely
1.8.11. Drávapalkonya
1.8.12. Drávapiski
1.8.13. Drávaszabolcs
1.8.14. Drávaszerdahely
1.8.15. Egyházasharaszti
1.8.16. Garé
1.8.17. Gordisa
1.8.18. Harkány
1.8.19. Illocska
1.8.20. Ipacsfa
1.8.21. Ivánbattyán
1.8.22. Kásád
1.8.23. Kémes
1.8.24. Kisdér
1.8.25. Kisharsány
1.8.26. Kisjakabfalva
1.8.27. Kiskassa
1.8.28. Kislippó
1.8.29. Kistapolca
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1.8.30. Kistótfalu
1.8.31. Kovácshida
1.8.32. Lapáncsa
1.8.33. Magyarbóly
1.8.34. Márfa
1.8.35. Márok
1.8.36. Matty
1.8.37. Nagyharsány
1.8.38. Nagytótfalu
1.8.39. Old
1.8.40. Palkonya
1.8.41. Peterd
1.8.42. Pécsdevecser
1.8.43. Rádfalva
1.8.44. Siklós
1.8.45. Siklósbodony
1.8.46. Siklósnagyfalu
1.8.47. Szaporca
1.8.48. Szava
1.8.49. Tésenfa
1.8.50. Túrony
1.8.51. Újpetre
1.8.52. Villány
1.8.53. Villánykövesd
1.8.54. Vokány
1.9. Szentlőrinci Járási Hivatal
1.9.1. Székhely: Szentlőrinc
1.9.2. Bicsérd
1.9.3. Boda
1.9.4. Bükkösd
1.9.5. Cserdi
1.9.6. Csonkamindszent
1.9.7. Dinnyeberki
1.9.8. Gerde
1.9.9. Gyöngyfa
1.9.10. Helesfa
1.9.11. Hetvehely
1.9.12. Kacsóta
1.9.13. Királyegyháza
1.9.14. Okorvölgy
1.9.15. Pécsbagota
1.9.16. Sumony
1.9.17. Szabadszentkirály
1.9.18. Szentdénes
1.9.19. Szentkatalin
1.9.20. Szentlőrinc
1.9.21. Velény
1.9.22. Zók
1.10. Szigetvári Járási Hivatal
1.10.1. Székhely: Szigetvár
1.10.2. Almamellék
1.10.3. Almáskeresztúr
1.10.4. Basal
1.10.5. Bánfa
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1.10.6. Boldogasszonyfa
1.10.7. Botykapeterd
1.10.8. Bürüs
1.10.9. Csebény
1.10.10. Csertő
1.10.11. Dencsháza
1.10.12. Endrőc
1.10.13. Gyöngyösmellék
1.10.14. Hobol
1.10.15. Horváthertelend
1.10.16. Ibafa
1.10.17. Katádfa
1.10.18. Kétújfalu
1.10.19. Kisdobsza
1.10.20. Kistamási
1.10.21. Magyarlukafa
1.10.22. Merenye
1.10.23. Molvány
1.10.24. Mozsgó
1.10.25. Nagydobsza
1.10.26. Nagypeterd
1.10.27. Nemeske
1.10.28. Nagyváty
1.10.29. Nyugotszenterzsébet
1.10.30. Patapoklosi
1.10.31. Pettend
1.10.32. Rózsafa
1.10.33. Somogyapáti
1.10.34. Somogyhárságy
1.10.35. Somogyhatvan
1.10.36. Somogyviszló
1.10.37. Szentegát
1.10.38. Szentlászló
1.10.39. Szigetvár
1.10.40. Szörény
1.10.41. Szulimán
1.10.42. Teklafalu
1.10.43. Tótszentgyörgy
1.10.44. Várad
1.10.45. Vásárosbéc
1.10.46. Zádor

 2. Bács-Kiskun vármegye
2.1. Bajai Járási Hivatal
2.1.1. Székhely: Baja
2.1.2. Baja
2.1.3. Bácsszentgyörgy
2.1.4. Bátmonostor
2.1.5. Csátalja
2.1.6. Csávoly
2.1.7. Dávod
2.1.8. Dunafalva
2.1.9. Érsekcsanád
2.1.10. Érsekhalma
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2.1.11. Felsőszentiván
2.1.12. Gara
2.1.13. Hercegszántó
2.1.14. Nagybaracska
2.1.15. Nemesnádudvar
2.1.16. Sükösd
2.1.17. Szeremle
2.1.18. Vaskút
2.2. Bácsalmási Járási Hivatal
2.2.1. Székhely: Bácsalmás
2.2.2. Bácsalmás
2.2.3. Bácsbokod
2.2.4. Bácsborsód
2.2.5. Bácsszőlős
2.2.6. Csikéria
2.2.7. Katymár
2.2.8. Kunbaja
2.2.9. Madaras
2.2.10. Mátételke
2.2.11. Tataháza
2.3. Jánoshalmai Járási Hivatal
2.3.1. Székhely: Jánoshalma
2.3.2. Borota
2.3.3. Jánoshalma
2.3.4. Kéleshalom
2.3.5. Mélykút
2.3.6. Rém
2.4. Kalocsai Járási Hivatal
2.4.1. Székhely: Kalocsa
2.4.2. Bátya
2.4.3. Drágszél
2.4.4. Dunapataj
2.4.5. Dunaszentbenedek
2.4.6. Dunatetétlen
2.4.7. Dusnok
2.4.8. Fajsz
2.4.9. Foktő
2.4.10. Géderlak
2.4.11. Hajós
2.4.12. Harta
2.4.13. Homokmégy
2.4.14. Kalocsa
2.4.15. Miske
2.4.16. Ordas
2.4.17. Öregcsertő
2.4.18. Solt
2.4.19. Szakmár
2.4.20. Újsolt
2.4.21. Újtelek
2.4.22. Uszód
2.5. Kecskeméti Járási Hivatal
2.5.1. Székhely: Kecskemét
2.5.2. Ágasegyháza
2.5.3. Ballószög
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2.5.4. Felsőlajos
2.5.5. Fülöpháza
2.5.6. Fülöpjakab
2.5.7. Helvécia
2.5.8. Jakabszállás
2.5.9. Kecskemét
2.5.10. Kerekegyháza
2.5.11. Kunbaracs
2.5.12. Kunszállás
2.5.13. Ladánybene
2.5.14. Lajosmizse
2.5.15. Nyárlőrinc
2.5.16. Orgovány
2.5.17. Városföld
2.6. Kiskőrösi Járási Hivatal
2.6.1. Székhely: Kiskőrös
2.6.2. Akasztó
2.6.3. Bócsa
2.6.4. Császártöltés
2.6.5. Csengőd
2.6.6. Fülöpszállás
2.6.7. Imrehegy
2.6.8. Izsák
2.6.9. Kaskantyú
2.6.10. Kecel
2.6.11. Kiskőrös
2.6.12. Páhi
2.6.13. Soltszentimre
2.6.14. Soltvadkert
2.6.15. Tabdi
2.6.16. Tázlár
2.7. Kiskunfélegyházi Járási Hivatal
2.7.1. Székhely: Kiskunfélegyháza
2.7.2. Bugac
2.7.3. Bugacpusztaháza
2.7.4. Gátér
2.7.5. Kiskunfélegyháza
2.7.6. Pálmonostora
2.7.7. Petőfiszállás
2.8. Kiskunhalasi Járási Hivatal
2.8.1. Székhely: Kiskunhalas
2.8.2. Balotaszállás
2.8.3. Harkakötöny
2.8.4. Kelebia
2.8.5. Kiskunhalas
2.8.6. Kisszállás
2.8.7. Kunfehértó
2.8.8. Pirtó
2.8.9. Tompa
2.8.10. Zsana
2.9. Kiskunmajsai Járási Hivatal
2.9.1. Székhely: Kiskunmajsa
2.9.2. Csólyospálos
2.9.3. Jászszentlászló
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2.9.4. Kiskunmajsa
2.9.5. Kömpöc
2.9.6. Móricgát
2.9.7. Szank
2.10. Kunszentmiklósi Járási Hivatal
2.10.1. Székhely: Kunszentmiklós
2.10.2. Apostag
2.10.3. Dunaegyháza
2.10.4. Dunavecse
2.10.5. Kunadacs
2.10.6. Kunpeszér
2.10.7. Kunszentmiklós
2.10.8. Szabadszállás
2.10.9. Szalkszentmárton
2.10.10. Tass
2.11. Tiszakécskei Járási Hivatal
2.11.1. Székhely: Tiszakécske
2.11.2. Lakitelek
2.11.3. Szentkirály
2.11.4. Tiszaalpár
2.11.5. Tiszakécske
2.11.6. Tiszaug

 3. Békés vármegye
3.1. Békési Járási Hivatal
3.1.1. Székhely: Békés
3.1.2. Békés
3.1.3. Bélmegyer
3.1.4. Kamut
3.1.5. Köröstarcsa
3.1.6. Mezőberény
3.1.7. Murony
3.1.8. Tarhos
3.2. Békéscsabai Járási Hivatal
3.2.1. Székhely: Békéscsaba
3.2.2. Békéscsaba
3.2.3. Csabaszabadi
3.2.4. Csorvás
3.2.5. Doboz
3.2.6. Gerendás
3.2.7. Kétsoprony
3.2.8. Szabadkígyós
3.2.9. Telekgerendás
3.2.10. Újkígyós
3.3. Gyomaendrődi Járási Hivatal
3.3.1. Székhely: Gyomaendrőd
3.3.2. Csárdaszállás
3.3.3. Dévaványa
3.3.4. Ecsegfalva
3.3.5. Gyomaendrőd
3.3.6. Hunya
3.4. Gyulai Járási Hivatal
3.4.1. Székhely: Gyula
3.4.2. Elek
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3.4.3. Gyula
3.4.4. Kétegyháza
3.4.5. Lőkösháza
3.5. Mezőkovácsházai Járási Hivatal
3.5.1. Székhely: Mezőkovácsháza
3.5.2. Almáskamarás
3.5.3. Battonya
3.5.4. Dombegyház
3.5.5. Dombiratos
3.5.6. Kaszaper
3.5.7. Kevermes
3.5.8. Kisdombegyház
3.5.9. Kunágota
3.5.10. Magyarbánhegyes
3.5.11. Magyardombegyház
3.5.12. Medgyesbodzás
3.5.13. Medgyesegyháza
3.5.14. Mezőhegyes
3.5.15. Mezőkovácsháza
3.5.16. Nagybánhegyes
3.5.17. Nagykamarás
3.5.18. Pusztaottlaka
3.5.19. Végegyháza
3.6. Orosházi Járási Hivatal
3.6.1. Székhely: Orosháza
3.6.2. Békéssámson
3.6.3. Csanádapáca
3.6.4. Gádoros
3.6.5. Kardoskút
3.6.6. Nagyszénás
3.6.7. Orosháza
3.6.8. Pusztaföldvár
3.6.9. Tótkomlós
3.7. Sarkadi Járási Hivatal
3.7.1. Székhely: Sarkad
3.7.2. Biharugra
3.7.3. Geszt
3.7.4. Körösnagyharsány
3.7.5. Kötegyán
3.7.6. Méhkerék
3.7.7. Mezőgyán
3.7.8. Okány
3.7.9. Sarkad
3.7.10. Sarkadkeresztúr
3.7.11. Újszalonta
3.7.12. Zsadány
3.8. Szarvasi Járási Hivatal
3.8.1. Székhely: Szarvas
3.8.2. Békésszentandrás
3.8.3. Csabacsűd
3.8.4. Kardos
3.8.5. Kondoros
3.8.6. Örménykút
3.8.7. Szarvas
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3.9. Szeghalmi Járási Hivatal
3.9.1. Székhely: Szeghalom
3.9.2. Bucsa
3.9.3. Füzesgyarmat
3.9.4. Kertészsziget
3.9.5. Körösladány
3.9.6. Körösújfalu
3.9.7. Szeghalom
3.9.8. Vésztő

 4. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
4.1. Cigándi Járási Hivatal
4.1.1. Székhely: Cigánd
4.1.2. Bodroghalom
4.1.3. Cigánd
4.1.4. Dámóc
4.1.5. Karcsa
4.1.6. Karos
4.1.7. Kisrozvágy
4.1.8. Lácacséke
4.1.9. Nagyrozvágy
4.1.10. Pácin
4.1.11. Révleányvár
4.1.12. Ricse
4.1.13. Semjén
4.1.14. Tiszacsermely
4.1.15. Tiszakarád
4.1.16. Zemplénagárd
4.2. Edelényi Járási Hivatal
4.2.1. Székhely: Edelény
4.2.2. Abod
4.2.3. Balajt
4.2.4. Becskeháza
4.2.5. Boldva
4.2.6. Borsodszirák
4.2.7. Bódvalenke
4.2.8. Bódvarákó
4.2.9. Bódvaszilas
4.2.10. Damak
4.2.11. Debréte
4.2.12. Edelény
4.2.13. Égerszög
4.2.14. Galvács
4.2.15. Hangács
4.2.16. Hegymeg
4.2.17. Hidvégardó
4.2.18. Irota
4.2.19. Komjáti
4.2.20. Lak
4.2.21. Ládbesenyő
4.2.22. Martonyi
4.2.23. Meszes
4.2.24. Nyomár
4.2.25. Perkupa
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4.2.26. Rakaca
4.2.27. Rakacaszend
4.2.28. Szakácsi
4.2.29. Szalonna
4.2.30. Szendrő
4.2.31. Szendrőlád
4.2.32. Szin
4.2.33. Szinpetri
4.2.34. Szögliget
4.2.35. Szőlősardó
4.2.36. Szuhogy
4.2.37. Teresztenye
4.2.38. Tomor
4.2.39. Tornabarakony
4.2.40. Tornakápolna
4.2.41. Tornanádaska
4.2.42. Tornaszentandrás
4.2.43. Tornaszentjakab
4.2.44. Varbóc
4.2.45. Viszló
4.2.46. Ziliz
4.3. Encsi Járási Hivatal
4.3.1. Székhely: Encs
4.3.2. Alsógagy
4.3.3. Baktakék
4.3.4. Beret
4.3.5. Büttös
4.3.6. Csenyéte
4.3.7. Csobád
4.3.8. Detek
4.3.9. Encs
4.3.10. Fancsal
4.3.11. Fáj
4.3.12. Felsőgagy
4.3.13. Forró
4.3.14. Fulókércs
4.3.15. Gagyapáti
4.3.16. Garadna
4.3.17. Hernádpetri
4.3.18. Hernádszentandrás
4.3.19. Hernádvécse
4.3.20. Ináncs
4.3.21. Kány
4.3.22. Keresztéte
4.3.23. Krasznokvajda
4.3.24. Litka
4.3.25. Méra
4.3.26. Novajidrány
4.3.27. Perecse
4.3.28. Pusztaradvány
4.3.29. Szalaszend
4.3.30. Szemere
4.4. Gönci Járási Hivatal
4.4.1. Székhely: Gönc
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4.4.2. Abaújalpár
4.4.3. Abaújkér
4.4.4. Abaújszántó
4.4.5. Abaújvár
4.4.6. Arka
4.4.7. Baskó
4.4.8. Boldogkőújfalu
4.4.9. Boldogkőváralja
4.4.10. Felsődobsza
4.4.11. Fony
4.4.12. Gibárt
4.4.13. Gönc
4.4.14. Göncruszka
4.4.15. Hejce
4.4.16. Hernádbűd
4.4.17. Hernádcéce
4.4.18. Hernádszurdok
4.4.19. Hidasnémeti
4.4.20. Kéked
4.4.21. Korlát
4.4.22. Mogyoróska
4.4.23. Pányok
4.4.24. Pere
4.4.25. Regéc
4.4.26. Sima
4.4.27. Telkibánya
4.4.28. Tornyosnémeti
4.4.29. Vilmány
4.4.30. Vizsoly
4.4.31. Zsujta
4.5. Kazincbarcikai Járási Hivatal
4.5.1. Székhely: Kazincbarcika
4.5.2. Alacska
4.5.3. Alsótelekes
4.5.4. Bánhorváti
4.5.5. Berente
4.5.6. Dédestapolcsány
4.5.7. Felsőtelekes
4.5.8. Izsófalva
4.5.9. Kazincbarcika
4.5.10. Kurityán
4.5.11. Mályinka
4.5.12. Múcsony
4.5.13. Nagybarca
4.5.14. Ormosbánya
4.5.15. Rudabánya
4.5.16. Rudolftelep
4.5.17. Sajógalgóc
4.5.18. Sajóivánka
4.5.19. Sajókaza
4.5.20. Sajószentpéter
4.5.21. Szuhakálló
4.5.22. Tardona
4.5.23. Vadna
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4.6. Mezőcsáti Járási Hivatal
4.6.1. Székhely: Mezőcsát
4.6.2. Ároktő
4.6.3. Gelej
4.6.4. Hejőpapi
4.6.5. Igrici
4.6.6. Mezőcsát
4.6.7. Tiszadorogma
4.6.8. Tiszakeszi
4.6.9. Tiszatarján
4.7. Mezőkövesdi Járási Hivatal
4.7.1. Székhely: Mezőkövesd
4.7.2. Bogács
4.7.3. Borsodgeszt
4.7.4. Borsodivánka
4.7.5. Bükkábrány
4.7.6. Bükkzsérc
4.7.7. Cserépfalu
4.7.8. Cserépváralja
4.7.9. Csincse
4.7.10. Egerlövő
4.7.11. Kács
4.7.12. Mezőkeresztes
4.7.13. Mezőkövesd
4.7.14. Mezőnagymihály
4.7.15. Mezőnyárád
4.7.16. Négyes
4.7.17. Sály
4.7.18. Szentistván
4.7.19. Szomolya
4.7.20. Tard
4.7.21. Tibolddaróc
4.7.22. Tiszabábolna
4.7.23. Tiszavalk
4.7.24. Vatta
4.8. Miskolci Járási Hivatal
4.8.1. Székhely: Miskolc
4.8.2. Alsózsolca
4.8.3. Arnót
4.8.4. Berzék
4.8.5. Bőcs
4.8.6. Bükkaranyos
4.8.7. Bükkszentkereszt
4.8.8. Emőd
4.8.9. Felsőzsolca
4.8.10. Gesztely
4.8.11. Harsány
4.8.12. Hernádkak
4.8.13. Hernádnémeti
4.8.14. Kisgyőr
4.8.15. Kistokaj
4.8.16. Kondó
4.8.17. Köröm
4.8.18. Mályi
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4.8.19. Miskolc
4.8.20. Nyékládháza
4.8.21. Onga
4.8.22. Ónod
4.8.23. Parasznya
4.8.24. Radostyán
4.8.25. Répáshuta
4.8.26. Sajóbábony
4.8.27. Sajóecseg
4.8.28. Sajóhídvég
4.8.29. Sajókápolna
4.8.30. Sajókeresztúr
4.8.31. Sajólád
4.8.32. Sajólászlófalva
4.8.33. Sajópálfala
4.8.34. Sajópetri
4.8.35. Sajósenye
4.8.36. Sajóvámos
4.8.37. Sóstófalva
4.8.38. Szirmabesenyő
4.8.39. Újcsanálos
4.8.40. Varbó
4.9. Ózdi Járási Hivatal
4.9.1. Székhely: Ózd
4.9.2. Arló
4.9.3. Borsodbóta
4.9.4. Borsodnádasd
4.9.5. Borsodszentgyörgy
4.9.6. Bükkmogyorósd
4.9.7. Csernely
4.9.8. Csokvaomány
4.9.9. Domaháza
4.9.10. Farkaslyuk
4.9.11. Hangony
4.9.12. Járdánháza
4.9.13. Kissikátor
4.9.14. Lénárddaróc
4.9.15. Nekézseny
4.9.16. Ózd
4.9.17. Sáta
4.9.18. Uppony
4.10. Putnoki Járási Hivatal
4.10.1. Székhely: Putnok
4.10.2. Aggtelek
4.10.3. Alsószuha
4.10.4. Bánréve
4.10.5. Dövény
4.10.6. Dubicsány
4.10.7. Felsőkelecsény
4.10.8. Felsőnyárád
4.10.9. Gömörszőlős
4.10.10. Hét
4.10.11. Imola
4.10.12. Jákfalva
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4.10.13. Jósvafő
4.10.14. Kánó
4.10.15. Kelemér
4.10.16. Királd
4.10.17. Putnok
4.10.18. Ragály
4.10.19. Sajómercse
4.10.20. Sajónémeti
4.10.21. Sajópüspöki
4.10.22. Sajóvelezd
4.10.23. Serényfalva
4.10.24. Szuhafő
4.10.25. Trizs
4.10.26. Zádorfalva
4.10.27. Zubogy
4.11. Sárospataki Járási Hivatal
4.11.1. Székhely: Sárospatak
4.11.2. Bodrogolaszi
4.11.3. Erdőhorváti
4.11.4. Györgytarló
4.11.5. Háromhuta
4.11.6. Hercegkút
4.11.7. Kenézlő
4.11.8. Komlóska
4.11.9. Makkoshotyka
4.11.10. Olaszliszka
4.11.11. Sárazsadány
4.11.12. Sárospatak
4.11.13. Tolcsva
4.11.14. Vajdácska
4.11.15. Vámosújfalu
4.11.16. Viss
4.11.17. Zalkod
4.12. Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal
4.12.1. Székhely: Sátoraljaújhely
4.12.2. Alsóberecki
4.12.3. Alsóregmec
4.12.4. Bózsva
4.12.5. Felsőberecki
4.12.6. Felsőregmec
4.12.7. Filkeháza
4.12.8. Füzér
4.12.9. Füzérkajata
4.12.10. Füzérkomlós
4.12.11. Füzérradvány
4.12.12. Hollóháza
4.12.13. Kishuta
4.12.14. Kovácsvágás
4.12.15. Mikóháza
4.12.16. Nagyhuta
4.12.17. Nyíri
4.12.18. Pálháza
4.12.19. Pusztafalu
4.12.20. Sátoraljaújhely



9960 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 213. szám 

4.12.21. Vágáshuta
4.12.22. Vilyvitány
4.13. Szerencsi Járási Hivatal
4.13.1. Székhely: Szerencs
4.13.2. Alsódobsza
4.13.3. Bekecs
4.13.4. Golop
4.13.5. Legyesbénye
4.13.6. Mád
4.13.7. Megyaszó
4.13.8. Mezőzombor
4.13.9. Monok
4.13.10. Prügy
4.13.11. Rátka
4.13.12. Szerencs
4.13.13. Taktaharkány
4.13.14. Taktakenéz
4.13.15. Taktaszada
4.13.16. Tállya
4.13.17. Tiszalúc
4.14. Szikszói Járási Hivatal
4.14.1. Székhely: Szikszó
4.14.2. Abaújlak
4.14.3. Abaújszolnok
4.14.4. Alsóvadász
4.14.5. Aszaló
4.14.6. Felsővadász
4.14.7. Gadna
4.14.8. Gagybátor
4.14.9. Gagyvendégi
4.14.10. Halmaj
4.14.11. Hernádkércs
4.14.12. Homrogd
4.14.13. Kázsmárk
4.14.14. Kiskinizs
4.14.15. Kupa
4.14.16. Léh
4.14.17. Monaj
4.14.18. Nagykinizs
4.14.19. Nyésta
4.14.20. Pamlény
4.14.21. Rásonysápberencs
4.14.22. Selyeb
4.14.23. Szászfa
4.14.24. Szentistvánbaksa
4.14.25. Szikszó
4.15. Tiszaújvárosi Járási Hivatal
4.15.1. Székhely: Tiszaújváros
4.15.2. Girincs
4.15.3. Hejőbába
4.15.4. Hejőkeresztúr
4.15.5. Hejőkürt
4.15.6. Hejőszalonta
4.15.7. Kesznyéten
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4.15.8. Kiscsécs
4.15.9. Muhi
4.15.10. Nagycsécs
4.15.11. Nemesbikk
4.15.12. Oszlár
4.15.13. Sajóörös
4.15.14. Sajószöged
4.15.15. Szakáld
4.15.16. Tiszapalkonya
4.15.17. Tiszaújváros
4.16. Tokaji Járási Hivatal
4.16.1. Székhely: Tokaj
4.16.2. Bodrogkeresztúr
4.16.3. Bodrogkisfalud
4.16.4. Csobaj
4.16.5. Erdőbénye
4.16.6. Szegi
4.16.7. Szegilong
4.16.8. Taktabáj
4.16.9. Tarcal
4.16.10. Tiszaladány
4.16.11. Tiszatardos
4.16.12. Tokaj

 5. Csongrád-Csanád vármegye
5.1. Csongrádi Járási Hivatal
5.1.1. Székhely: Csongrád
5.1.2. Csanytelek
5.1.3. Csongrád
5.1.4. Felgyő
5.1.5. Tömörkény
5.2. Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
5.2.1. Székhely: Hódmezővásárhely
5.2.2. Hódmezővásárhely
5.2.3. Mártély
5.2.4. Mindszent
5.2.5. Székkutas
5.3. Kisteleki Járási Hivatal
5.3.1. Székhely: Kistelek
5.3.2. Baks
5.3.3. Balástya
5.3.4. Csengele
5.3.5. Kistelek
5.3.6. Ópusztaszer
5.3.7. Pusztaszer
5.4. Makói Járási Hivatal
5.4.1. Székhely: Makó
5.4.2. Ambrózfalva
5.4.3. Apátfalva
5.4.4. Csanádalberti
5.4.5. Csanádpalota
5.4.6. Földeák
5.4.7. Királyhegyes
5.4.8. Kiszombor
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5.4.9. Kövegy
5.4.10. Magyarcsanád
5.4.11. Makó
5.4.12. Maroslele
5.4.13. Nagyér
5.4.14. Nagylak
5.4.15. Óföldeák
5.4.16. Pitvaros
5.5. Mórahalmi Járási Hivatal
5.5.1. Székhely: Mórahalom
5.5.2. Ásotthalom
5.5.3. Bordány
5.5.4. Forráskút
5.5.5. Mórahalom
5.5.6. Öttömös
5.5.7. Pusztamérges
5.5.8. Ruzsa
5.5.9. Üllés
5.5.10. Zákányszék
5.5.11. Zsombó
5.6. Szegedi Járási Hivatal
5.6.1. Székhely: Szeged
5.6.2. Algyő
5.6.3. Deszk
5.6.4. Domaszék
5.6.5. Dóc
5.6.6. Ferencszállás
5.6.7. Klárafalva
5.6.8. Kübekháza
5.6.9. Röszke
5.6.10. Sándorfalva
5.6.11. Szatymaz
5.6.12. Szeged
5.6.13. Tiszasziget
5.6.14. Újszentiván
5.7. Szentesi Járási Hivatal
5.7.1. Székhely: Szentes
5.7.2. Árpádhalom
5.7.3. Derekegyház
5.7.4. Eperjes
5.7.5. Fábiánsebestyén
5.7.6. Nagymágocs
5.7.7. Nagytőke
5.7.8. Szegvár
5.7.9. Szentes

 6. Fejér vármegye
6.1. Bicskei Járási Hivatal
6.1.1. Székhely: Bicske
6.1.2. Alcsútdoboz
6.1.3. Bicske
6.1.4. Bodmér
6.1.5. Csabdi
6.1.6. Csákvár
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6.1.7. Etyek
6.1.8. Felcsút
6.1.9. Gánt
6.1.10. Mány
6.1.11. Óbarok
6.1.12. Szár
6.1.13. Tabajd
6.1.14. Újbarok
6.1.15. Vértesacsa
6.1.16. Vértesboglár
6.2. Dunaújvárosi Járási Hivatal
6.2.1. Székhely: Dunaújváros
6.2.2. Adony
6.2.3. Baracs
6.2.4. Beloiannisz
6.2.5. Besnyő
6.2.6. Daruszentmiklós
6.2.7. Dunaújváros
6.2.8. Előszállás
6.2.9. Iváncsa
6.2.10. Kisapostag
6.2.11. Kulcs
6.2.12. Mezőfalva
6.2.13. Nagykarácsony
6.2.14. Nagyvenyim
6.2.15. Perkáta
6.2.16. Pusztaszabolcs
6.2.17. Rácalmás
6.3. Enyingi Járási Hivatal
6.3.1. Székhely: Enying
6.3.2. Dég
6.3.3. Enying
6.3.4. Kisláng
6.3.5. Lajoskomárom
6.3.6. Lepsény
6.3.7. Mátyásdomb
6.3.8. Mezőkomárom
6.3.9. Mezőszentgyörgy
6.3.10. Szabadhídvég
6.4. Gárdonyi Járási Hivatal
6.4.1. Székhely: Gárdony
6.4.2. Gárdony
6.4.3. Kápolnásnyék
6.4.4. Nadap
6.4.5. Pákozd
6.4.6. Pázmánd
6.4.7. Sukoró
6.4.8. Szabadegyháza
6.4.9. Velence
6.4.10. Vereb
6.4.11. Zichyújfalu
6.5. Martonvásári Járási Hivatal
6.5.1. Székhely: Martonvásár
6.5.2. Baracska
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6.5.3. Ercsi
6.5.4. Gyúró
6.5.5. Kajászó
6.5.6. Martonvásár
6.5.7. Ráckeresztúr
6.5.8. Tordas
6.5.9. Vál
6.6. Móri Járási Hivatal
6.6.1. Székhely: Mór
6.6.2. Bakonycsernye
6.6.3. Balinka
6.6.4. Bodajk
6.6.5. Csákberény
6.6.6. Csókakő
6.6.7. Fehérvárcsurgó
6.6.8. Isztimér
6.6.9. Kincsesbánya
6.6.10. Magyaralmás
6.6.11. Mór
6.6.12. Nagyveleg
6.6.13. Pusztavám
6.6.14. Söréd
6.7. Sárbogárdi Járási Hivatal
6.7.1. Székhely: Sárbogárd
6.7.2. Alap
6.7.3. Alsószentiván
6.7.4. Cece
6.7.5. Hantos
6.7.6. Igar
6.7.7. Mezőszilas
6.7.8. Nagylók
6.7.9. Sárbogárd
6.7.10. Sáregres
6.7.11. Sárkeresztúr
6.7.12. Sárszentágota
6.7.13. Vajta
6.8. Székesfehérvári Járási Hivatal
6.8.1. Székhely: Székesfehérvár
6.8.2. Aba
6.8.3. Bakonykúti
6.8.4. Csór
6.8.5. Csősz
6.8.6. Füle
6.8.7. Iszkaszentgyörgy
6.8.8. Jenő
6.8.9. Káloz
6.8.10. Kőszárhegy
6.8.11. Lovasberény
6.8.12. Moha
6.8.13. Nádasdladány
6.8.14. Pátka
6.8.15. Polgárdi
6.8.16. Sárkeresztes
6.8.17. Sárkeszi
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6.8.18. Sárosd
6.8.19. Sárszentmihály
6.8.20. Seregélyes
6.8.21. Soponya
6.8.22. Szabadbattyán
6.8.23. Székesfehérvár
6.8.24. Tác
6.8.25. Úrhida
6.8.26. Zámoly

 7. Győr-Moson-Sopron vármegye
7.1. Csornai Járási Hivatal
7.1.1. Székhely: Csorna
7.1.2. Acsalag
7.1.3. Barbacs
7.1.4. Bágyogszovát
7.1.5. Bodonhely
7.1.6. Bogyoszló
7.1.7. Bősárkány
7.1.8. Cakóháza
7.1.9. Csorna
7.1.10. Dör
7.1.11. Egyed
7.1.12. Farád
7.1.13. Jobaháza
7.1.14. Kóny
7.1.15. Maglóca
7.1.16. Magyarkeresztúr
7.1.17. Markotabödöge
7.1.18. Páli
7.1.19. Pásztori
7.1.20. Potyond
7.1.21. Rábacsanak
7.1.22. Rábapordány
7.1.23. Rábasebes
7.1.24. Rábaszentandrás
7.1.25. Rábatamási
7.1.26. Rábcakapi
7.1.27. Sobor
7.1.28. Sopronnémeti
7.1.29. Szany
7.1.30. Szil
7.1.31. Szilsárkány
7.1.32. Tárnokréti
7.1.33. Vág
7.1.34. Zsebeháza
7.2. Győri Járási Hivatal
7.2.1. Székhely: Győr
7.2.2. Abda
7.2.3. Bezi
7.2.4. Börcs
7.2.5. Bőny
7.2.6. Dunaszeg
7.2.7. Dunaszentpál
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7.2.8. Enese
7.2.9. Fehértó
7.2.10. Gönyű
7.2.11. Győr
7.2.12. Győrladamér
7.2.13. Győrújbarát
7.2.14. Győrság
7.2.15. Győrsövényház
7.2.16. Győrújfalu
7.2.17. Győrzámoly
7.2.18. Ikrény
7.2.19. Kajárpéc
7.2.20. Kisbajcs
7.2.21. Koroncó
7.2.22. Kunsziget
7.2.23. Mezőörs
7.2.24. Mosonszentmiklós
7.2.25. Nagybajcs
7.2.26. Nagyszentjános
7.2.27. Nyúl
7.2.28. Öttevény
7.2.29. Pér
7.2.30. Rábapatona
7.2.31. Rétalap
7.2.32. Sokorópátka
7.2.33. Tényő
7.2.34. Töltéstava
7.2.35. Vámosszabadi
7.2.36. Vének
7.3. Kapuvári Járási Hivatal
7.3.1. Székhely: Kapuvár
7.3.2. Agyagosszergény
7.3.3. Babót
7.3.4. Beled
7.3.5. Cirák
7.3.6. Dénesfa
7.3.7. Edve
7.3.8. Gyóró
7.3.9. Himod
7.3.10. Hövej
7.3.11. Kapuvár
7.3.12. Kisfalud
7.3.13. Mihályi
7.3.14. Osli
7.3.15. Rábakecöl
7.3.16. Répceszemere
7.3.17. Szárföld
7.3.18. Vadosfa
7.3.19. Vásárosfalu
7.3.20. Veszkény
7.3.21. Vitnyéd
7.4. Mosonmagyaróvári Járási Hivatal
7.4.1. Székhely: Mosonmagyaróvár
7.4.2. Ásványráró
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7.4.3. Bezenye
7.4.4. Darnózseli
7.4.5. Dunakiliti
7.4.6. Dunaremete
7.4.7. Dunasziget
7.4.8. Feketeerdő
7.4.9. Halászi
7.4.10. Hegyeshalom
7.4.11. Hédervár
7.4.12. Jánossomorja
7.4.13. Károlyháza
7.4.14. Kimle
7.4.15. Kisbodak
7.4.16. Levél
7.4.17. Lébény
7.4.18. Lipót
7.4.19. Máriakálnok
7.4.20. Mecsér
7.4.21. Mosonmagyaróvár
7.4.22. Mosonszolnok
7.4.23. Mosonudvar
7.4.24. Püski
7.4.25. Rajka
7.4.26. Újrónafő
7.4.27. Várbalog
7.5. Pannonhalmi Járási Hivatal
7.5.1. Székhely: Pannonhalma
7.5.2. Bakonygyirót
7.5.3. Bakonypéterd
7.5.4. Bakonyszentlászló
7.5.5. Écs
7.5.6. Fenyőfő
7.5.7. Győrasszonyfa
7.5.8. Lázi
7.5.9. Nyalka
7.5.10. Pannonhalma
7.5.11. Pázmándfalu
7.5.12. Ravazd
7.5.13. Románd
7.5.14. Sikátor
7.5.15. Tarjánpuszta
7.5.16. Táp
7.5.17. Tápszentmiklós
7.5.18. Veszprémvarsány
7.6. Soproni Járási Hivatal
7.6.1. Székhely: Sopron
7.6.2. Ágfalva
7.6.3. Csapod
7.6.4. Csáfordjánosfa
7.6.5. Csér
7.6.6. Ebergőc
7.6.7. Egyházasfalu
7.6.8. Fertőboz
7.6.9. Fertőd
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7.6.10. Fertőendréd
7.6.11. Fertőhomok
7.6.12. Fertőrákos
7.6.13. Fertőszentmiklós
7.6.14. Fertőszéplak
7.6.15. Gyalóka
7.6.16. Harka
7.6.17. Hegykő
7.6.18. Hidegség
7.6.19. Iván
7.6.20. Kópháza
7.6.21. Lövő
7.6.22. Nagycenk
7.6.23. Nagylózs
7.6.24. Nemeskér
7.6.25. Pereszteg
7.6.26. Petőháza
7.6.27. Pinnye
7.6.28. Pusztacsalád
7.6.29. Répcevis
7.6.30. Röjtökmuzsaj
7.6.31. Sarród
7.6.32. Sopron
7.6.33. Sopronhorpács
7.6.34. Sopronkövesd
7.6.35. Szakony
7.6.36. Újkér
7.6.37. Und
7.6.38. Völcsej
7.6.39. Zsira
7.7. Téti Járási Hivatal
7.7.1. Székhely: Tét
7.7.2. Árpás
7.7.3. Csikvánd
7.7.4. Felpéc
7.7.5. Gyarmat
7.7.6. Gyömöre
7.7.7. Győrszemere
7.7.8. Kisbabot
7.7.9. Mérges
7.7.10. Mórichida
7.7.11. Rábacsécsény
7.7.12. Rábaszentmihály
7.7.13. Rábaszentmiklós
7.7.14. Szerecseny
7.7.15. Tét

 8. Hajdú-Bihar vármegye
8.1. Balmazújvárosi Járási Hivatal
8.1.1. Székhely: Balmazújváros
8.1.2. Balmazújváros
8.1.3. Egyek
8.1.4. Hortobágy
8.1.5. Tiszacsege
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8.1.6. Újszentmargita
8.2. Berettyóújfalui Járási Hivatal
8.2.1. Székhely: Berettyóújfalu
8.2.2. Ártánd
8.2.3. Bakonszeg
8.2.4. Bedő
8.2.5. Berekböszörmény
8.2.6. Berettyóújfalu
8.2.7. Biharkeresztes
8.2.8. Bojt
8.2.9. Csökmő
8.2.10. Darvas
8.2.11. Furta
8.2.12. Gáborján
8.2.13. Hencida
8.2.14. Komádi
8.2.15. Körösszakál
8.2.16. Körösszegapáti
8.2.17. Magyarhomorog
8.2.18. Mezőpeterd
8.2.19. Mezősas
8.2.20. Nagykereki
8.2.21. Szentpéterszeg
8.2.22. Told
8.2.23. Újiráz
8.2.24. Váncsod
8.2.25. Vekerd
8.2.26. Zsáka
8.3. Debreceni Járási Hivatal
8.3.1. Székhely: Debrecen
8.3.2. Debrecen
8.3.3. Hajdúsámson
8.4. Derecskei Járási Hivatal
8.4.1. Székhely: Derecske
8.4.2. Derecske
8.4.3. Esztár
8.4.4. Hajdúbagos
8.4.5. Hosszúpályi
8.4.6. Kismarja
8.4.7. Kokad
8.4.8. Konyár
8.4.9. Létavértes
8.4.10. Mikepércs
8.4.11. Monostorpályi
8.4.12. Pocsaj
8.4.13. Sáránd
8.4.14. Tépe
8.5. Hajdúböszörményi Járási Hivatal
8.5.1. Székhely: Hajdúböszörmény
8.5.2. Hajdúböszörmény
8.5.3. Hajdúdorog
8.6. Hajdúhadházi Járási Hivatal
8.6.1. Székhely: Hajdúhadház
8.6.2. Bocskaikert
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8.6.3. Hajdúhadház
8.6.4. Téglás
8.7. Hajdúnánási Járási Hivatal
8.7.1. Székhely: Hajdúnánás
8.7.2. Folyás
8.7.3. Görbeháza
8.7.4. Hajdúnánás
8.7.5. Polgár
8.7.6. Tiszagyulaháza
8.7.7. Újtikos
8.8. Hajdúszoboszlói Járási Hivatal
8.8.1. Székhely: Hajdúszoboszló
8.8.2. Ebes
8.8.3. Hajdúszoboszló
8.8.4. Hajdúszovát
8.8.5. Nagyhegyes
8.8.6. Nádudvar
8.9. Nyíradonyi Járási Hivatal
8.9.1. Székhely: Nyíradony
8.9.2. Álmosd
8.9.3. Bagamér
8.9.4. Fülöp
8.9.5. Nyíracsád
8.9.6. Nyíradony
8.9.7. Nyírábrány
8.9.8. Nyírmártonfalva
8.9.9. Újléta
8.9.10. Vámospércs
8.10. Püspökladányi Járási Hivatal
8.10.1. Székhely: Püspökladány
8.10.2. Báránd
8.10.3. Bihardancsháza
8.10.4. Biharnagybajom
8.10.5. Bihartorda
8.10.6. Földes
8.10.7. Kaba
8.10.8. Nagyrábé
8.10.9. Püspökladány
8.10.10. Sáp
8.10.11. Sárrétudvari
8.10.12. Szerep
8.10.13. Tetétlen

 9. Heves vármegye
9.1. Bélapátfalvai Járási Hivatal
9.1.1. Székhely: Bélapátfalva
9.1.2. Balaton
9.1.3. Bekölce
9.1.4. Bélapátfalva
9.1.5. Bükkszentmárton
9.1.6. Mikófalva
9.1.7. Mónosbél
9.1.8. Nagyvisnyó
9.1.9. Szilvásvárad
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9.2. Egri Járási Hivatal
9.2.1. Székhely: Eger
9.2.2. Andornaktálya
9.2.3. Bátor
9.2.4. Demjén
9.2.5. Eger
9.2.6. Egerbakta
9.2.7. Egerbocs
9.2.8. Egercsehi
9.2.9. Egerszalók
9.2.10. Egerszólát
9.2.11. Feldebrő
9.2.12. Felsőtárkány
9.2.13. Hevesaranyos
9.2.14. Kerecsend
9.2.15. Maklár
9.2.16. Nagytálya
9.2.17. Noszvaj
9.2.18. Novaj
9.2.19. Ostoros
9.2.20. Szarvaskő
9.2.21. Szúcs
9.2.22. Tarnaszentmária
9.2.23. Verpelét
9.3. Füzesabonyi Járási Hivatal
9.3.1. Székhely: Füzesabony
9.3.2. Aldebrő
9.3.3. Besenyőtelek
9.3.4. Dormánd
9.3.5. Egerfarmos
9.3.6. Füzesabony
9.3.7. Kál
9.3.8. Kápolna
9.3.9. Kompolt
9.3.10. Mezőszemere
9.3.11. Mezőtárkány
9.3.12. Nagyút
9.3.13. Poroszló
9.3.14. Sarud
9.3.15. Szihalom
9.3.16. Tófalu
9.3.17. Újlőrincfalva
9.4. Gyöngyösi Járási Hivatal
9.4.1. Székhely: Gyöngyös
9.4.2. Abasár
9.4.3. Adács
9.4.4. Atkár
9.4.5. Detk
9.4.6. Domoszló
9.4.7. Gyöngyös
9.4.8. Gyöngyöshalász
9.4.9. Gyöngyösoroszi
9.4.10. Gyöngyöspata
9.4.11. Gyöngyössolymos
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9.4.12. Gyöngyöstarján
9.4.13. Halmajugra
9.4.14. Karácsond
9.4.15. Kisnána
9.4.16. Ludas
9.4.17. Markaz
9.4.18. Mátraszentimre
9.4.19. Nagyfüged
9.4.20. Nagyréde
9.4.21. Pálosvörösmart
9.4.22. Vámosgyörk
9.4.23. Vécs
9.4.24. Visonta
9.4.25. Visznek
9.5. Hatvani Járási Hivatal
9.5.1. Székhely: Hatvan
9.5.2. Apc
9.5.3. Boldog
9.5.4. Csány
9.5.5. Ecséd
9.5.6. Hatvan
9.5.7. Heréd
9.5.8. Hort
9.5.9. Kerekharaszt
9.5.10. Lőrinci
9.5.11. Nagykökényes
9.5.12. Petőfibánya
9.5.13. Rózsaszentmárton
9.5.14. Szűcsi
9.5.15. Zagyvaszántó
9.6. Hevesi Járási Hivatal
9.6.1. Székhely: Heves
9.6.2. Átány
9.6.3. Boconád
9.6.4. Erdőtelek
9.6.5. Erk
9.6.6. Heves
9.6.7. Hevesvezekény
9.6.8. Kisköre
9.6.9. Kömlő
9.6.10. Pély
9.6.11. Tarnabod
9.6.12. Tarnaméra
9.6.13. Tarnaörs
9.6.14. Tarnaszentmiklós
9.6.15. Tarnazsadány
9.6.16. Tenk
9.6.17. Tiszanána
9.6.18. Zaránk
9.7. Pétervásárai Járási Hivatal
9.7.1. Székhely: Pétervására
9.7.2. Bodony
9.7.3. Bükkszenterzsébet
9.7.4. Bükkszék
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9.7.5. Erdőkövesd
9.7.6. Fedémes
9.7.7. Istenmezeje
9.7.8. Ivád
9.7.9. Kisfüzes
9.7.10. Mátraballa
9.7.11. Mátraderecske
9.7.12. Parád
9.7.13. Parádsasvár
9.7.14. Pétervására
9.7.15. Recsk
9.7.16. Sirok
9.7.17. Szajla
9.7.18. Szentdomonkos
9.7.19. Tarnalelesz
9.7.20. Terpes
9.7.21. Váraszó

 10. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
10.1. Jászapáti Járási Hivatal
10.1.1. Székhely: Jászapáti
10.1.2. Alattyán
10.1.3. Jánoshida
10.1.4. Jászalsószentgyörgy
10.1.5. Jászapáti
10.1.6. Jászdózsa
10.1.7. Jászivány
10.1.8. Jászkisér
10.1.9. Jászladány
10.1.10. Jászszentandrás
10.2. Jászberényi Járási Hivatal
10.2.1. Székhely: Jászberény
10.2.2. Jászágó
10.2.3. Jászárokszállás
10.2.4. Jászberény
10.2.5. Jászboldogháza
10.2.6. Jászfelsőszentgyörgy
10.2.7. Jászfényszaru
10.2.8. Jászjákóhalma
10.2.9. Jásztelek
10.2.10. Pusztamonostor
10.3. Karcagi Járási Hivatal
10.3.1. Székhely: Karcag
10.3.2. Berekfürdő
10.3.3. Karcag
10.3.4. Kenderes
10.3.5. Kisújszállás
10.3.6. Kunmadaras
10.4. Kunhegyesi Járási Hivatal
10.4.1. Székhely: Kunhegyes
10.4.2. Abádszalók
10.4.3. Kunhegyes
10.4.4. Tiszabő
10.4.5. Tiszabura
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10.4.6. Tiszagyenda
10.4.7. Tiszaroff
10.4.8. Tomajmonostora
10.5. Kunszentmártoni Járási Hivatal
10.5.1. Székhely: Kunszentmárton
10.5.2. Cibakháza
10.5.3. Cserkeszőlő
10.5.4. Csépa
10.5.5. Kunszentmárton
10.5.6. Nagyrév
10.5.7. Öcsöd
10.5.8. Szelevény
10.5.9. Tiszaföldvár
10.5.10. Tiszainoka
10.5.11. Tiszakürt
10.5.12. Tiszasas
10.6. Mezőtúri Járási Hivatal
10.6.1. Székhely: Mezőtúr
10.6.2. Kétpó
10.6.3. Mesterszállás
10.6.4. Mezőhék
10.6.5. Mezőtúr
10.6.6. Túrkeve
10.7. Szolnoki Járási Hivatal
10.7.1. Székhely: Szolnok
10.7.2. Besenyszög
10.7.3. Csataszög
10.7.4. Hunyadfalva
10.7.5. Kőtelek
10.7.6. Martfű
10.7.7. Nagykörű
10.7.8. Rákóczifalva
10.7.9. Rákócziújfalu
10.7.10. Szajol
10.7.11. Szászberek
10.7.12. Szolnok
10.7.13. Tiszajenő
10.7.14. Tiszasüly
10.7.15. Tiszavárkony
10.7.16. Tószeg
10.7.17. Újszász
10.7.18. Vezseny
10.7.19. Zagyvarékas
10.8. Tiszafüredi Járási Hivatal
10.8.1. Székhely: Tiszafüred
10.8.2. Nagyiván
10.8.3. Tiszaderzs
10.8.4. Tiszafüred
10.8.5. Tiszaigar
10.8.6. Tiszaörs
10.8.7. Tiszaszentimre
10.8.8. Tiszaszőlős
10.9. Törökszentmiklósi Járási Hivatal
10.9.1. Székhely: Törökszentmiklós
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10.9.2. Fegyvernek
10.9.3. Kengyel
10.9.4. Kuncsorba
10.9.5. Örményes
10.9.6. Tiszapüspöki
10.9.7. Tiszatenyő
10.9.8. Törökszentmiklós

 11. Komárom-Esztergom vármegye
11.1. Esztergomi Járási Hivatal
11.1.1. Székhely: Esztergom
11.1.2. Annavölgy
11.1.3. Bajna
11.1.4. Bajót
11.1.5. Csolnok
11.1.6. Dág
11.1.7. Dorog
11.1.8. Dömös
11.1.9. Epöl
11.1.10. Esztergom
11.1.11. Kesztölc
11.1.12. Lábatlan
11.1.13. Leányvár
11.1.14. Máriahalom
11.1.15. Mogyorósbánya
11.1.16. Nagysáp
11.1.17. Nyergesújfalu
11.1.18. Piliscsév
11.1.19. Pilismarót
11.1.20. Sárisáp
11.1.21. Süttő
11.1.22. Tát
11.1.23. Tokod
11.1.24. Tokodaltáró
11.1.25. Úny
11.2. Kisbéri Járási Hivatal
11.2.1. Székhely: Kisbér
11.2.2. Aka
11.2.3. Ácsteszér
11.2.4. Ászár
11.2.5. Bakonybánk
11.2.6. Bakonysárkány
11.2.7. Bakonyszombathely
11.2.8. Bársonyos
11.2.9. Csatka
11.2.10. Császár
11.2.11. Csép
11.2.12. Ete
11.2.13. Kerékteleki
11.2.14. Kisbér
11.2.15. Réde
11.2.16. Súr
11.2.17. Tárkány
11.2.18. Vérteskethely
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11.3. Komáromi Járási Hivatal
11.3.1. Székhely: Komárom
11.3.2. Almásfüzitő
11.3.3. Ács
11.3.4. Bana
11.3.5. Bábolna
11.3.6. Csém
11.3.7. Kisigmánd
11.3.8. Komárom
11.3.9. Mocsa
11.3.10. Nagyigmánd
11.4. Oroszlányi Járási Hivatal
11.4.1. Székhely: Oroszlány
11.4.2. Bokod
11.4.3. Dad
11.4.4. Kecskéd
11.4.5. Kömlőd
11.4.6. Oroszlány
11.4.7. Szákszend
11.5. Tatai Járási Hivatal
11.5.1. Székhely: Tata
11.5.2. Baj
11.5.3. Dunaalmás
11.5.4. Dunaszentmiklós
11.5.5. Kocs
11.5.6. Naszály
11.5.7. Neszmély
11.5.8. Szomód
11.5.9. Tardos
11.5.10. Tata
11.5.11. Vértestolna
11.6. Tatabányai Járási Hivatal
11.6.1. Székhely: Tatabánya
11.6.2. Gyermely
11.6.3. Héreg
11.6.4. Környe
11.6.5. Szárliget
11.6.6. Szomor
11.6.7. Tarján
11.6.8. Tatabánya
11.6.9. Várgesztes
11.6.10. Vértessomló
11.6.11. Vértesszőlős

 12. Nógrád vármegye
12.1. Balassagyarmati Járási Hivatal
12.1.1. Székhely: Balassagyarmat
12.1.2. Balassagyarmat
12.1.3. Becske
12.1.4. Bercel
12.1.5. Cserháthaláp
12.1.6. Cserhátsurány
12.1.7. Csesztve
12.1.8. Csitár
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12.1.9. Debercsény
12.1.10. Dejtár
12.1.11. Drégelypalánk
12.1.12. Érsekvadkert
12.1.13. Galgaguta
12.1.14. Herencsény
12.1.15. Hont
12.1.16. Hugyag
12.1.17. Iliny
12.1.18. Ipolyszög
12.1.19. Ipolyvece
12.1.20. Magyarnándor
12.1.21. Mohora
12.1.22. Nógrádkövesd
12.1.23. Nógrádmarcal
12.1.24. Őrhalom
12.1.25. Patak
12.1.26. Patvarc
12.1.27. Szanda
12.1.28. Szécsénke
12.1.29. Szügy
12.1.30. Terény
12.2. Bátonyterenyei Járási Hivatal
12.2.1. Székhely: Bátonyterenye
12.2.2. Bátonyterenye
12.2.3. Dorogháza
12.2.4. Mátramindszent
12.2.5. Mátranovák
12.2.6. Mátraterenye
12.2.7. Mátraverebély
12.2.8. Nemti
12.2.9. Szuha
12.3. Pásztói Járási Hivatal
12.3.1. Székhely: Pásztó
12.3.2. Alsótold
12.3.3. Bér
12.3.4. Bokor
12.3.5. Buják
12.3.6. Cserhátszentiván
12.3.7. Csécse
12.3.8. Ecseg
12.3.9. Egyházasdengeleg
12.3.10. Erdőkürt
12.3.11. Erdőtarcsa
12.3.12. Felsőtold
12.3.13. Garáb
12.3.14. Héhalom
12.3.15. Jobbágyi
12.3.16. Kálló
12.3.17. Kisbágyon
12.3.18. Kozárd
12.3.19. Kutasó
12.3.20. Mátraszőlős
12.3.21. Palotás
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12.3.22. Pásztó
12.3.23. Szarvasgede
12.3.24. Szirák
12.3.25. Szurdokpüspöki
12.3.26. Tar
12.3.27. Vanyarc
12.4. Rétsági Járási Hivatal
12.4.1. Székhely: Rétság
12.4.2. Alsópetény
12.4.3. Bánk
12.4.4. Berkenye
12.4.5. Borsosberény
12.4.6. Diósjenő
12.4.7. Felsőpetény
12.4.8. Horpács
12.4.9. Keszeg
12.4.10. Kétbodony
12.4.11. Kisecset
12.4.12. Legénd
12.4.13. Nagyoroszi
12.4.14. Nézsa
12.4.15. Nógrád
12.4.16. Nógrádsáp
12.4.17. Nőtincs
12.4.18. Ősagárd
12.4.19. Pusztaberki
12.4.20. Rétság
12.4.21. Romhány
12.4.22. Szátok
12.4.23. Szendehely
12.4.24. Szente
12.4.25. Tereske
12.4.26. Tolmács
12.5. Salgótarjáni Járási Hivatal
12.5.1. Székhely: Salgótarján
12.5.2. Bárna
12.5.3. Cered
12.5.4. Egyházasgerge
12.5.5. Etes
12.5.6. Ipolytarnóc
12.5.7. Karancsalja
12.5.8. Karancsberény
12.5.9. Karancskeszi
12.5.10. Karancslapujtő
12.5.11. Karancsság
12.5.12. Kazár
12.5.13. Kisbárkány
12.5.14. Kishartyán
12.5.15. Litke
12.5.16. Lucfalva
12.5.17. Márkháza
12.5.18. Mátraszele
12.5.19. Mihálygerge
12.5.20. Nagybárkány
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12.5.21. Nagykeresztúr
12.5.22. Rákóczibánya
12.5.23. Salgótarján
12.5.24. Ságújfalu
12.5.25. Sámsonháza
12.5.26. Somoskőújfalu
12.5.27. Sóshartyán
12.5.28. Szilaspogony
12.5.29. Vizslás
12.5.30. Zabar
12.6. Szécsényi Járási Hivatal
12.6.1. Székhely: Szécsény
12.6.2. Endrefalva
12.6.3. Hollókő
12.6.4. Ludányhalászi
12.6.5. Magyargéc
12.6.6. Nagylóc
12.6.7. Nógrádmegyer
12.6.8. Nógrádsipek
12.6.9. Nógrádszakál
12.6.10. Piliny
12.6.11. Rimóc
12.6.12. Szalmatercs
12.6.13. Szécsény
12.6.14. Szécsényfelfalu
12.6.15. Varsány

 13. Pest vármegye
13.1. Aszódi Járási Hivatal
13.1.1. Székhely: Aszód
13.1.2. Aszód
13.1.3. Bag
13.1.4. Domony
13.1.5. Galgahévíz
13.1.6. Galgamácsa
13.1.7. Hévízgyörk
13.1.8. Iklad
13.1.9. Kartal
13.1.10. Tura
13.1.11. Vácegres
13.1.12. Verseg
13.2. Budakeszi Járási Hivatal
13.2.1. Székhely: Budakeszi
13.2.2. Biatorbágy
13.2.3. Budajenő
13.2.4. Budakeszi
13.2.5. Budaörs
13.2.6. Herceghalom
13.2.7. Nagykovácsi
13.2.8. Páty
13.2.9. Perbál
13.2.10. Remeteszőlős
13.2.11. Telki
13.2.12. Tök
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13.2.13. Zsámbék
13.3. Ceglédi Járási Hivatal
13.3.1. Székhely: Cegléd
13.3.2. Abony
13.3.3. Albertirsa
13.3.4. Cegléd
13.3.5. Ceglédbercel
13.3.6. Csemő
13.3.7. Dánszentmiklós
13.3.8. Jászkarajenő
13.3.9. Kőröstetétlen
13.3.10. Mikebuda
13.3.11. Tápiószőlős
13.3.12. Törtel
13.3.13. Újszilvás
13.4. Dabasi Járási Hivatal
13.4.1. Székhely: Dabas
13.4.2. Bugyi
13.4.3. Dabas
13.4.4. Hernád
13.4.5. Inárcs
13.4.6. Kakucs
13.4.7. Örkény
13.4.8. Pusztavacs
13.4.9. Tatárszentgyörgy
13.4.10. Táborfalva
13.4.11. Újhartyán
13.4.12. Újlengyel
13.5. Dunakeszi Járási Hivatal
13.5.1. Székhely: Dunakeszi
13.5.2. Csomád
13.5.3. Dunakeszi
13.5.4. Fót
13.5.5. Göd
13.6. Érdi Járási Hivatal
13.6.1. Székhely: Érd
13.6.2. Diósd
13.6.3. Érd
13.6.4. Pusztazámor
13.6.5. Sóskút
13.6.6. Százhalombatta
13.6.7. Tárnok
13.6.8. Törökbálint
13.7. Gödöllői Járási Hivatal
13.7.1. Székhely: Gödöllő
13.7.2. Csömör
13.7.3. Dány
13.7.4. Erdőkertes
13.7.5. Gödöllő
13.7.6. Isaszeg
13.7.7. Kerepes
13.7.8. Kistarcsa
13.7.9. Mogyoród
13.7.10. Nagytarcsa
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13.7.11. Pécel
13.7.12. Szada
13.7.13. Valkó
13.7.14. Vácszentlászló
13.7.15. Veresegyház
13.7.16. Zsámbok
13.8. Gyáli Járási Hivatal
13.8.1. Székhely: Gyál
13.8.2. Alsónémedi
13.8.3. Felsőpakony
13.8.4. Gyál
13.8.5. Ócsa
13.9. Monori Járási Hivatal
13.9.1. Székhely: Monor
13.9.2. Bénye
13.9.3. Csévharaszt
13.9.4. Gomba
13.9.5. Gyömrő
13.9.6. Káva
13.9.7. Monor
13.9.8. Monorierdő
13.9.9. Nyáregyháza
13.9.10. Pánd
13.9.11. Péteri
13.9.12. Pilis
13.9.13. Vasad
13.10. Nagykátai Járási Hivatal
13.10.1. Székhely: Nagykáta
13.10.2. Farmos
13.10.3. Kóka
13.10.4. Mende
13.10.5. Nagykáta
13.10.6. Sülysáp
13.10.7. Szentlőrinckáta
13.10.8. Szentmártonkáta
13.10.9. Tápióbicske
13.10.10. Tápiógyörgye
13.10.11. Tápióság
13.10.12. Tápiószecső
13.10.13. Tápiószele
13.10.14. Tápiószentmárton
13.10.15. Tóalmás
13.10.16. Úri
13.11. Nagykőrösi Járási Hivatal
13.11.1. Székhely: Nagykőrös
13.11.2. Nagykőrös
13.11.3. Kocsér
13.11.4. Nyársapát
13.12. Pilisvörösvári Járási Hivatal
13.12.1. Székhely: Pilisvörösvár
13.12.2. Pilisborosjenő
13.12.3. Piliscsaba
13.12.4. Pilisjászfalu
13.12.5. Pilisszántó
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13.12.6. Pilisszentiván
13.12.7. Pilisvörösvár
13.12.8. Solymár
13.12.9. Tinnye
13.12.10. Üröm
13.13. Ráckevei Járási Hivatal
13.13.1. Székhely: Ráckeve
13.13.2. Apaj
13.13.3. Áporka
13.13.4. Dömsöd
13.13.5. Kiskunlacháza
13.13.6. Lórév
13.13.7. Makád
13.13.8. Ráckeve
13.13.9. Szigetbecse
13.13.10. Szigetcsép
13.13.11. Szigetszentmárton
13.13.12. Szigetújfalu
13.14. Szentendrei Járási Hivatal
13.14.1. Székhely: Szentendre
13.14.2. Budakalász
13.14.3. Csobánka
13.14.4. Dunabogdány
13.14.5. Kisoroszi
13.14.6. Leányfalu
13.14.7. Pilisszentkereszt
13.14.8. Pilisszentlászló
13.14.9. Pomáz
13.14.10. Pócsmegyer
13.14.11. Szentendre
13.14.12. Szigetmonostor
13.14.13. Tahitótfalu
13.14.14. Visegrád
13.15. Szigetszentmiklósi Járási Hivatal
13.15.1. Székhely: Szigetszentmiklós
13.15.2. Délegyháza
13.15.3. Dunaharaszti
13.15.4. Dunavarsány
13.15.5. Halásztelek
13.15.6. Majosháza
13.15.7. Szigethalom
13.15.8. Szigetszentmiklós
13.15.9. Taksony
13.15.10. Tököl
13.16. Szobi Járási Hivatal
13.16.1. Székhely: Szob
13.16.2. Bernecebaráti
13.16.3. Ipolydamásd
13.16.4. Ipolytölgyes
13.16.5. Kemence
13.16.6. Kismaros
13.16.7. Kóspallag
13.16.8. Letkés
13.16.9. Márianosztra
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13.16.10. Nagybörzsöny
13.16.11. Nagymaros
13.16.12. Perőcsény
13.16.13. Szob
13.16.14. Szokolya
13.16.15. Tésa
13.16.16. Vámosmikola
13.16.17. Verőce
13.16.18. Zebegény
13.17. Váci Járási Hivatal
13.17.1. Székhely: Vác
13.17.2. Acsa
13.17.3. Csörög
13.17.4. Csővár
13.17.5. Galgagyörk
13.17.6. Kisnémedi
13.17.7. Kosd
13.17.8. Őrbottyán
13.17.9. Penc
13.17.10. Püspökhatvan
13.17.11. Püspökszilágy
13.17.12. Rád
13.17.13. Sződ
13.17.14. Sződliget
13.17.15. Vác
13.17.16. Vácduka
13.17.17. Váchartyán
13.17.18. Váckisújfalu
13.17.19. Vácrátót
13.18. Vecsési Járási Hivatal
13.18.1. Székhely: Vecsés
13.18.2. Ecser
13.18.3. Maglód
13.18.4. Üllő
13.18.5. Vecsés

 14. Somogy vármegye
14.1. Barcsi Járási Hivatal
14.1.1. Székhely: Barcs
14.1.2. Babócsa
14.1.3. Barcs
14.1.4. Bélavár
14.1.5. Bolhó
14.1.6. Csokonyavisonta
14.1.7. Darány
14.1.8. Drávagárdony
14.1.9. Drávatamási
14.1.10. Heresznye
14.1.11. Homokszentgyörgy
14.1.12. Istvándi
14.1.13. Kálmáncsa
14.1.14. Kastélyosdombó
14.1.15. Komlósd
14.1.16. Lad
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14.1.17. Lakócsa
14.1.18. Patosfa
14.1.19. Péterhida
14.1.20. Potony
14.1.21. Rinyaújlak
14.1.22. Rinyaújnép
14.1.23. Somogyaracs
14.1.24. Szentborbás
14.1.25. Szulok
14.1.26. Tótújfalu
14.1.27. Vízvár
14.2. Csurgói Járási Hivatal
14.2.1. Székhely: Csurgó
14.2.2. Berzence
14.2.3. Csurgó
14.2.4. Csurgónagymarton
14.2.5. Gyékényes
14.2.6. Iharos
14.2.7. Iharosberény
14.2.8. Inke
14.2.9. Őrtilos
14.2.10. Pogányszentpéter
14.2.11. Porrog
14.2.12. Porrogszentkirály
14.2.13. Porrogszentpál
14.2.14. Somogybükkösd
14.2.15. Somogycsicsó
14.2.16. Somogyudvarhely
14.2.17. Szenta
14.2.18. Zákány
14.2.19. Zákányfalu
14.3. Fonyódi Járási Hivatal
14.3.1. Székhely: Fonyód
14.3.2. Balatonboglár
14.3.3. Balatonfenyves
14.3.4. Balatonlelle
14.3.5. Buzsák
14.3.6. Fonyód
14.3.7. Gamás
14.3.8. Gyugy
14.3.9. Hács
14.3.10. Karád
14.3.11. Kisberény
14.3.12. Látrány
14.3.13. Lengyeltóti
14.3.14. Ordacsehi
14.3.15. Öreglak
14.3.16. Pamuk
14.3.17. Somogybabod
14.3.18. Somogytúr
14.3.19. Somogyvámos
14.3.20. Somogyvár
14.3.21. Szőlősgyörök
14.3.22. Visz
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14.4. Kaposvári Járási Hivatal
14.4.1. Székhely: Kaposvár
14.4.2. Alsóbogát
14.4.3. Baté
14.4.4. Bárdudvarnok
14.4.5. Bodrog
14.4.6. Bőszénfa
14.4.7. Büssü
14.4.8. Cserénfa
14.4.9. Csoma
14.4.10. Csombárd
14.4.11. Csököly
14.4.12. Ecseny
14.4.13. Edde
14.4.14. Felsőmocsolád
14.4.15. Fonó
14.4.16. Gadács
14.4.17. Gálosfa
14.4.18. Gige
14.4.19. Gölle
14.4.20. Hajmás
14.4.21. Hedrehely
14.4.22. Hencse
14.4.23. Hetes
14.4.24. Igal
14.4.25. Jákó
14.4.26. Juta
14.4.27. Kadarkút
14.4.28. Kaposfő
14.4.29. Kaposgyarmat
14.4.30. Kaposhomok
14.4.31. Kaposkeresztúr
14.4.32. Kaposmérő
14.4.33. Kaposújlak
14.4.34. Kaposszerdahely
14.4.35. Kaposvár
14.4.36. Kazsok
14.4.37. Kercseliget
14.4.38. Kisasszond
14.4.39. Kisgyalán
14.4.40. Kiskorpád
14.4.41. Kőkút
14.4.42. Magyaratád
14.4.43. Magyaregres
14.4.44. Mernye
14.4.45. Mezőcsokonya
14.4.46. Mike
14.4.47. Mosdós
14.4.48. Nagybajom
14.4.49. Nagyberki
14.4.50. Orci
14.4.51. Osztopán
14.4.52. Patalom
14.4.53. Patca
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14.4.54. Pálmajor
14.4.55. Polány
14.4.56. Ráksi
14.4.57. Rinyakovácsi
14.4.58. Sántos
14.4.59. Simonfa
14.4.60. Somodor
14.4.61. Somogyaszaló
14.4.62. Somogyfajsz
14.4.63. Somogygeszti
14.4.64. Somogyjád
14.4.65. Somogysárd
14.4.66. Somogyszil
14.4.67. Szabadi
14.4.68. Szenna
14.4.69. Szentbalázs
14.4.70. Szentgáloskér
14.4.71. Szilvásszentmárton
14.4.72. Taszár
14.4.73. Újvárfalva
14.4.74. Várda
14.4.75. Visnye
14.4.76. Zimány
14.4.77. Zselickisfalud
14.4.78. Zselickislak
14.4.79. Zselicszentpál
14.5. Marcali Járási Hivatal
14.5.1. Székhely: Marcali
14.5.2. Balatonberény
14.5.3. Balatonmáriafürdő
14.5.4. Balatonkeresztúr
14.5.5. Balatonszentgyörgy
14.5.6. Balatonújlak
14.5.7. Böhönye
14.5.8. Csákány
14.5.9. Csömend
14.5.10. Főnyed
14.5.11. Gadány
14.5.12. Hollád
14.5.13. Hosszúvíz
14.5.14. Kelevíz
14.5.15. Kéthely
14.5.16. Libickozma
14.5.17. Marcali
14.5.18. Mesztegnyő
14.5.19. Nagyszakácsi
14.5.20. Nemesdéd
14.5.21. Nemeskisfalud
14.5.22. Nemesvid
14.5.23. Nikla
14.5.24. Pusztakovácsi
14.5.25. Sávoly
14.5.26. Somogysámson
14.5.27. Somogysimonyi
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14.5.28. Somogyszentpál
14.5.29. Somogyzsitfa
14.5.30. Szegerdő
14.5.31. Szenyér
14.5.32. Szőkedencs
14.5.33. Tapsony
14.5.34. Táska
14.5.35. Tikos
14.5.36. Varászló
14.5.37. Vése
14.5.38. Vörs
14.6. Nagyatádi Járási Hivatal
14.6.1. Székhely: Nagyatád
14.6.2. Bakháza
14.6.3. Beleg
14.6.4. Bolhás
14.6.5. Görgeteg
14.6.6. Háromfa
14.6.7. Kaszó
14.6.8. Kisbajom
14.6.9. Kutas
14.6.10. Lábod
14.6.11. Nagyatád
14.6.12. Nagykorpád
14.6.13. Ötvöskónyi
14.6.14. Rinyabesenyő
14.6.15. Rinyaszentkirály
14.6.16. Segesd
14.6.17. Somogyszob
14.6.18. Szabás
14.6.19. Tarany
14.7. Siófoki Járási Hivatal
14.7.1. Székhely: Siófok
14.7.2. Ádánd
14.7.3. Balatonendréd
14.7.4. Balatonföldvár
14.7.5. Balatonőszöd
14.7.6. Balatonszabadi
14.7.7. Balatonszárszó
14.7.8. Balatonszemes
14.7.9. Balatonvilágos
14.7.10. Bálványos
14.7.11. Kereki
14.7.12. Kötcse
14.7.13. Kőröshegy
14.7.14. Nagyberény
14.7.15. Nagycsepely
14.7.16. Nyim
14.7.17. Pusztaszemes
14.7.18. Ságvár
14.7.19. Siófok
14.7.20. Siójut
14.7.21. Som
14.7.22. Szántód
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14.7.23. Szólád
14.7.24. Teleki
14.7.25. Zamárdi
14.8. Tabi Járási Hivatal
14.8.1. Székhely: Tab
14.8.2. Andocs
14.8.3. Bábonymegyer
14.8.4. Bedegkér
14.8.5. Bonnya
14.8.6. Fiad
14.8.7. Kapoly
14.8.8. Kánya
14.8.9. Kára
14.8.10. Kisbárapáti
14.8.11. Lulla
14.8.12. Miklósi
14.8.13. Nágocs
14.8.14. Sérsekszőlős
14.8.15. Somogyacsa
14.8.16. Somogydöröcske
14.8.17. Somogyegres
14.8.18. Somogymeggyes
14.8.19. Szorosad
14.8.20. Tab
14.8.21. Tengőd
14.8.22. Torvaj
14.8.23. Törökkoppány
14.8.24. Zala
14.8.25. Zics

 15. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
15.1. Baktalórántházai Járási Hivatal
15.1.1. Székhely: Baktalórántháza
15.1.2. Baktalórántháza
15.1.3. Besenyőd
15.1.4. Laskod
15.1.5. Levelek
15.1.6. Magy
15.1.7. Nyíribrony
15.1.8. Nyírjákó
15.1.9. Nyírkércs
15.1.10. Ófehértó
15.1.11. Petneháza
15.1.12. Ramocsaháza
15.1.13. Rohod
15.2. Csengeri Járási Hivatal
15.2.1. Székhely: Csenger
15.2.2. Csenger
15.2.3. Csengersima
15.2.4. Csengerújfalu
15.2.5. Komlódtótfalu
15.2.6. Pátyod
15.2.7. Porcsalma
15.2.8. Szamosangyalos
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15.2.9. Szamosbecs
15.2.10. Szamostatárfalva
15.2.11. Tyukod
15.2.12. Ura
15.3. Fehérgyarmati Járási Hivatal
15.3.1. Székhely: Fehérgyarmat
15.3.2. Botpalád
15.3.3. Cégénydányád
15.3.4. Csaholc
15.3.5. Császló
15.3.6. Csegöld
15.3.7. Darnó
15.3.8. Fehérgyarmat
15.3.9. Fülesd
15.3.10. Gacsály
15.3.11. Garbolc
15.3.12. Gyügye
15.3.13. Hermánszeg
15.3.14. Jánkmajtis
15.3.15. Kérsemjén
15.3.16. Kisar
15.3.17. Kishódos
15.3.18. Kisnamény
15.3.19. Kispalád
15.3.20. Kisszekeres
15.3.21. Kölcse
15.3.22. Kömörő
15.3.23. Magosliget
15.3.24. Mánd
15.3.25. Méhtelek
15.3.26. Milota
15.3.27. Nábrád
15.3.28. Nagyar
15.3.29. Nagyhódos
15.3.30. Nagyszekeres
15.3.31. Nemesborzova
15.3.32. Olcsvaapáti
15.3.33. Panyola
15.3.34. Penyige
15.3.35. Rozsály
15.3.36. Sonkád
15.3.37. Szamossályi
15.3.38. Szamosújlak
15.3.39. Szatmárcseke
15.3.40. Tiszabecs
15.3.41. Tiszacsécse
15.3.42. Tiszakóród
15.3.43. Tisztaberek
15.3.44. Tivadar
15.3.45. Tunyogmatolcs
15.3.46. Túristvándi
15.3.47. Túrricse
15.3.48. Uszka
15.3.49. Vámosoroszi
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15.3.50. Zajta
15.3.51. Zsarolyán
15.4. Ibrányi Járási Hivatal
15.4.1. Székhely: Ibrány
15.4.2. Balsa
15.4.3. Buj
15.4.4. Gávavencsellő
15.4.5. Ibrány
15.4.6. Nagyhalász
15.4.7. Paszab
15.4.8. Tiszabercel
15.4.9. Tiszatelek
15.5. Kemecsei Járási Hivatal
15.5.1. Székhely: Kemecse
15.5.2. Berkesz
15.5.3. Beszterec
15.5.4. Demecser
15.5.5. Gégény
15.5.6. Kemecse
15.5.7. Kék
15.5.8. Nyírbogdány
15.5.9. Nyírtét
15.5.10. Székely
15.5.11. Tiszarád
15.5.12. Vasmegyer
15.6. Kisvárdai Járási Hivatal
15.6.1. Székhely: Kisvárda
15.6.2. Ajak
15.6.3. Anarcs
15.6.4. Dombrád
15.6.5. Döge
15.6.6. Fényeslitke
15.6.7. Gyulaháza
15.6.8. Jéke
15.6.9. Kékcse
15.6.10. Kisvárda
15.6.11. Lövőpetri
15.6.12. Mezőladány
15.6.13. Nyírkarász
15.6.14. Nyírlövő
15.6.15. Nyírtass
15.6.16. Pap
15.6.17. Pátroha
15.6.18. Rétközberencs
15.6.19. Szabolcsbáka
15.6.20. Szabolcsveresmart
15.6.21. Tiszakanyár
15.6.22. Tornyospálca
15.6.23. Újdombrád
15.6.24. Újkenéz
15.7. Mátészalkai Járási Hivatal
15.7.1. Székhely: Mátészalka
15.7.2. Fábiánháza
15.7.3. Fülpösdaróc



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 213. szám 9991

15.7.4. Géberjén
15.7.5. Győrtelek
15.7.6. Hodász
15.7.7. Jármi
15.7.8. Kántorjánosi
15.7.9. Kocsord
15.7.10. Mátészalka
15.7.11. Mérk
15.7.12. Nagydobos
15.7.13. Nagyecsed
15.7.14. Nyírcsaholy
15.7.15. Nyírkáta
15.7.16. Nyírmeggyes
15.7.17. Nyírparasznya
15.7.18. Ópályi
15.7.19. Ököritófülpös
15.7.20. Őr
15.7.21. Papos
15.7.22. Rápolt
15.7.23. Szamoskér
15.7.24. Szamosszeg
15.7.25. Tiborszállás
15.7.26. Vaja
15.7.27. Vállaj
15.8. Nagykállói Járási Hivatal
15.8.1. Székhely: Nagykálló
15.8.2. Balkány
15.8.3. Biri
15.8.4. Bököny
15.8.5. Érpatak
15.8.6. Geszteréd
15.8.7. Kállósemjén
15.8.8. Nagykálló
15.8.9. Szakoly
15.9. Nyírbátori Járási Hivatal
15.9.1. Székhely: Nyírbátor
15.9.2. Bátorliget
15.9.3. Encsencs
15.9.4. Kisléta
15.9.5. Máriapócs
15.9.6. Nyírbátor
15.9.7. Nyírbéltek
15.9.8. Nyírbogát
15.9.9. Nyírcsászári
15.9.10. Nyírderzs
15.9.11. Nyírgelse
15.9.12. Nyírgyulaj
15.9.13. Nyírlugos
15.9.14. Nyírmihálydi
15.9.15. Nyírpilis
15.9.16. Nyírvasvári
15.9.17. Ömböly
15.9.18. Penészlek
15.9.19. Piricse



9992 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 213. szám 

15.9.20. Pócspetri
15.9.21. Terem
15.10. Nyíregyházi Járási Hivatal
15.10.1. Székhely: Nyíregyháza
15.10.2. Apagy
15.10.3. Kálmánháza
15.10.4. Kótaj
15.10.5. Nagycserkesz
15.10.6. Napkor
15.10.7. Nyíregyháza
15.10.8. Nyírpazony
15.10.9. Nyírtelek
15.10.10. Nyírtura
15.10.11. Rakamaz
15.10.12. Sényő
15.10.13. Szabolcs
15.10.14. Timár
15.10.15. Tiszanagyfalu
15.10.16. Újfehértó
15.11. Tiszavasvári Járási Hivatal
15.11.1. Székhely: Tiszavasvári
15.11.2. Szorgalmatos
15.11.3. Tiszadada
15.11.4. Tiszadob
15.11.5. Tiszaeszlár
15.11.6. Tiszalök
15.11.7. Tiszavasvári
15.12. Vásárosnaményi Járási Hivatal
15.12.1. Székhely: Vásárosnamény
15.12.2. Aranyosapáti
15.12.3. Barabás
15.12.4. Beregdaróc
15.12.5. Beregsurány
15.12.6. Csaroda
15.12.7. Gelénes
15.12.8. Gemzse
15.12.9. Gulács
15.12.10. Gyüre
15.12.11. Hetefejércse
15.12.12. Ilk
15.12.13. Jánd
15.12.14. Kisvarsány
15.12.15. Lónya
15.12.16. Márokpapi
15.12.17. Mátyus
15.12.18. Nagyvarsány
15.12.19. Nyírmada
15.12.20. Olcsva
15.12.21. Pusztadobos
15.12.22. Tarpa
15.12.23. Tákos
15.12.24. Tiszaadony
15.12.25. Tiszakerecseny
15.12.26. Tiszaszalka
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15.12.27. Tiszavid
15.12.28. Vámosatya
15.12.29. Vásárosnamény
15.13. Záhonyi Járási Hivatal
15.13.1. Székhely: Záhony
15.13.2. Benk
15.13.3. Eperjeske
15.13.4. Győröcske
15.13.5. Komoró
15.13.6. Mándok
15.13.7. Tiszabezdéd
15.13.8. Tiszamogyorós
15.13.9. Tiszaszentmárton
15.13.10. Tuzsér
15.13.11. Záhony
15.13.12. Zsurk

 16. Tolna vármegye
16.1. Bonyhádi Járási Hivatal
16.1.1. Székhely: Bonyhád
16.1.2. Aparhant
16.1.3. Bátaapáti
16.1.4. Bonyhád
16.1.5. Bonyhádvarasd
16.1.6. Cikó
16.1.7. Felsőnána
16.1.8. Grábóc
16.1.9. Györe
16.1.10. Izmény
16.1.11. Kakasd
16.1.12. Kéty
16.1.13. Kisdorog
16.1.14. Kismányok
16.1.15. Kisvejke
16.1.16. Lengyel
16.1.17. Mórágy
16.1.18. Mőcsény
16.1.19. Mucsfa
16.1.20. Murga
16.1.21. Nagymányok
16.1.22. Nagyvejke
16.1.23. Tevel
16.1.24. Váralja
16.1.25. Závod
16.1.26. Zomba
16.2. Dombóvári Járási Hivatal
16.2.1. Székhely: Dombóvár
16.2.2. Attala
16.2.3. Csibrák
16.2.4. Csikóstőttős
16.2.5. Dalmand
16.2.6. Dombóvár
16.2.7. Döbrököz
16.2.8. Gyulaj
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16.2.9. Jágónak
16.2.10. Kapospula
16.2.11. Kaposszekcső
16.2.12. Kocsola
16.2.13. Kurd
16.2.14. Lápafő
16.2.15. Nak
16.2.16. Szakcs
16.2.17. Várong
16.3. Paksi Járási Hivatal
16.3.1. Székhely: Paks
16.3.2. Bikács
16.3.3. Bölcske
16.3.4. Dunaföldvár
16.3.5. Dunaszentgyörgy
16.3.6. Gerjen
16.3.7. Györköny
16.3.8. Kajdacs
16.3.9. Madocsa
16.3.10. Nagydorog
16.3.11. Németkér
16.3.12. Paks
16.3.13. Pálfa
16.3.14. Pusztahencse
16.3.15. Sárszentlőrinc
16.3.16. Tengelic
16.4. Szekszárdi Járási Hivatal
16.4.1. Székhely: Szekszárd
16.4.2. Alsónána
16.4.3. Alsónyék
16.4.4. Báta
16.4.5. Bátaszék
16.4.6. Decs
16.4.7. Harc
16.4.8. Kistormás
16.4.9. Kölesd
16.4.10. Medina
16.4.11. Őcsény
16.4.12. Pörböly
16.4.13. Sárpilis
16.4.14. Sióagárd
16.4.15. Szálka
16.4.16. Szedres
16.4.17. Szekszárd
16.4.18. Várdomb
16.5. Tamási Járási Hivatal
16.5.1. Székhely: Tamási
16.5.2. Belecska
16.5.3. Diósberény
16.5.4. Dúzs
16.5.5. Értény
16.5.6. Felsőnyék
16.5.7. Fürged
16.5.8. Gyönk



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 213. szám 9995

16.5.9. Hőgyész
16.5.10. Iregszemcse
16.5.11. Kalaznó
16.5.12. Keszőhidegkút
16.5.13. Kisszékely
16.5.14. Koppányszántó
16.5.15. Magyarkeszi
16.5.16. Miszla
16.5.17. Mucsi
16.5.18. Nagykónyi
16.5.19. Nagyszékely
16.5.20. Nagyszokoly
16.5.21. Ozora
16.5.22. Pári
16.5.23. Pincehely
16.5.24. Regöly
16.5.25. Simontornya
16.5.26. Szakadát
16.5.27. Szakály
16.5.28. Szárazd
16.5.29. Tamási
16.5.30. Tolnanémedi
16.5.31. Udvari
16.5.32. Újireg
16.5.33. Varsád
16.6. Tolnai Járási Hivatal
16.6.1. Székhely: Tolna
16.6.2. Bogyiszló
16.6.3. Fadd
16.6.4. Fácánkert
16.6.5. Tolna

 17. Vas vármegye
17.1. Celldömölki Járási Hivatal
17.1.1. Székhely: Celldömölk
17.1.2. Boba
17.1.3. Borgáta
17.1.4. Celldömölk
17.1.5. Csönge
17.1.6. Duka
17.1.7. Egyházashetye
17.1.8. Jánosháza
17.1.9. Karakó
17.1.10. Keléd
17.1.11. Kemeneskápolna
17.1.12. Kemenesmagasi
17.1.13. Kemenesmihályfa
17.1.14. Kemenespálfa
17.1.15. Kemenessömjén
17.1.16. Kemenesszentmárton
17.1.17. Kenyeri
17.1.18. Kissomlyó
17.1.19. Köcsk
17.1.20. Mersevát
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17.1.21. Mesteri
17.1.22. Nagysimonyi
17.1.23. Nemeskeresztúr
17.1.24. Nemeskocs
17.1.25. Ostffyasszonyfa
17.1.26. Pápoc
17.1.27. Szergény
17.1.28. Tokorcs
17.1.29. Vönöck
17.2. Körmendi Járási Hivatal
17.2.1. Székhely: Körmend
17.2.2. Bajánsenye
17.2.3. Csákánydoroszló
17.2.4. Daraboshegy
17.2.5. Döbörhegy
17.2.6. Döröske
17.2.7. Egyházashollós
17.2.8. Egyházasrádóc
17.2.9. Felsőjánosfa
17.2.10. Felsőmarác
17.2.11. Halastó
17.2.12. Halogy
17.2.13. Harasztifalu
17.2.14. Hegyháthodász
17.2.15. Hegyhátsál
17.2.16. Hegyhátszentjakab
17.2.17. Hegyhátszentmárton
17.2.18. Ispánk
17.2.19. Ivánc
17.2.20. Katafa
17.2.21. Kemestaródfa
17.2.22. Kercaszomor
17.2.23. Kerkáskápolna
17.2.24. Kisrákos
17.2.25. Körmend
17.2.26. Magyarnádalja
17.2.27. Magyarszecsőd
17.2.28. Magyarszombatfa
17.2.29. Molnaszecsőd
17.2.30. Nagykölked
17.2.31. Nagymizdó
17.2.32. Nagyrákos
17.2.33. Nádasd
17.2.34. Nemesrempehollós
17.2.35. Őrimagyarósd
17.2.36. Őriszentpéter
17.2.37. Pankasz
17.2.38. Pinkamindszent
17.2.39. Rádóckölked
17.2.40. Szaknyér
17.2.41. Szalafő
17.2.42. Szarvaskend
17.2.43. Szatta
17.2.44. Szőce
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17.2.45. Vasalja
17.2.46. Velemér
17.2.47. Viszák
17.3. Kőszegi Járási Hivatal
17.3.1. Székhely: Kőszeg
17.3.2. Bozsok
17.3.3. Bük
17.3.4. Cák
17.3.5. Csepreg
17.3.6. Gyöngyösfalu
17.3.7. Horvátzsidány
17.3.8. Iklanberény
17.3.9. Kiszsidány
17.3.10. Kőszeg
17.3.11. Kőszegdoroszló
17.3.12. Kőszegpaty
17.3.13. Kőszegszerdahely
17.3.14. Lócs
17.3.15. Lukácsháza
17.3.16. Nemescsó
17.3.17. Ólmod
17.3.18. Peresznye
17.3.19. Pusztacsó
17.3.20. Tormásliget
17.3.21. Tömörd
17.3.22. Velem
17.4. Sárvári Járási Hivatal
17.4.1. Székhely: Sárvár
17.4.2. Bejcgyertyános
17.4.3. Bögöt
17.4.4. Bögöte
17.4.5. Bő
17.4.6. Chernelházadamonya
17.4.7. Csánig
17.4.8. Csénye
17.4.9. Gérce
17.4.10. Gór
17.4.11. Hegyfalu
17.4.12. Hosszúpereszteg
17.4.13. Ikervár
17.4.14. Jákfa
17.4.15. Káld
17.4.16. Kenéz
17.4.17. Megyehíd
17.4.18. Meggyeskovácsi
17.4.19. Mesterháza
17.4.20. Nagygeresd
17.4.21. Nemesládony
17.4.22. Nick
17.4.23. Nyőgér
17.4.24. Ölbő
17.4.25. Pecöl
17.4.26. Porpác
17.4.27. Pósfa
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17.4.28. Rábapaty
17.4.29. Répcelak
17.4.30. Répceszentgyörgy
17.4.31. Sajtoskál
17.4.32. Sárvár
17.4.33. Simaság
17.4.34. Sitke
17.4.35. Sótony
17.4.36. Szeleste
17.4.37. Tompaládony
17.4.38. Uraiújfalu
17.4.39. Vasegerszeg
17.4.40. Vashosszúfalu
17.4.41. Vámoscsalád
17.4.42. Vásárosmiske
17.4.43. Zsédeny
17.5. Szentgotthárdi Járási Hivatal
17.5.1. Székhely: Szentgotthárd
17.5.2. Alsószölnök
17.5.3. Apátistvánfalva
17.5.4. Csörötnek
17.5.5. Felsőszölnök
17.5.6. Gasztony
17.5.7. Kétvölgy
17.5.8. Kondorfa
17.5.9. Magyarlak
17.5.10. Nemesmedves
17.5.11. Orfalu
17.5.12. Rábagyarmat
17.5.13. Rátót
17.5.14. Rönök
17.5.15. Szakonyfalu
17.5.16. Szentgotthárd
17.5.17. Vasszentmihály
17.6. Szombathelyi Járási Hivatal
17.6.1. Székhely: Szombathely
17.6.2. Acsád
17.6.3. Balogunyom
17.6.4. Bozzai
17.6.5. Bucsu
17.6.6. Csempeszkopács
17.6.7. Dozmat
17.6.8. Felsőcsatár
17.6.9. Gencsapáti
17.6.10. Gyanógeregye
17.6.11. Horvátlövő
17.6.12. Ják
17.6.13. Kisunyom
17.6.14. Meszlen
17.6.15. Narda
17.6.16. Nárai
17.6.17. Nemesbőd
17.6.18. Nemeskolta
17.6.19. Perenye
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17.6.20. Pornóapáti
17.6.21. Rábatöttös
17.6.22. Rum
17.6.23. Salköveskút
17.6.24. Sé
17.6.25. Sorkifalud
17.6.26. Sorkikápolna
17.6.27. Sorokpolány
17.6.28. Söpte
17.6.29. Szentpéterfa
17.6.30. Szombathely
17.6.31. Tanakajd
17.6.32. Táplánszentkereszt
17.6.33. Torony
17.6.34. Vasasszonyfa
17.6.35. Vaskeresztes
17.6.36. Vassurány
17.6.37. Vasszécseny
17.6.38. Vasszilvágy
17.6.39. Vát
17.6.40. Vép
17.6.41. Zsennye
17.7. Vasvári Járási Hivatal
17.7.1. Székhely: Vasvár
17.7.2. Alsóújlak
17.7.3. Andrásfa
17.7.4. Bérbaltavár
17.7.5. Csehi
17.7.6. Csehimindszent
17.7.7. Csipkerek
17.7.8. Egervölgy
17.7.9. Gersekarát
17.7.10. Győrvár
17.7.11. Hegyhátszentpéter
17.7.12. Kám
17.7.13. Mikosszéplak
17.7.14. Nagytilaj
17.7.15. Olaszfa
17.7.16. Oszkó
17.7.17. Pácsony
17.7.18. Petőmihályfa
17.7.19. Püspökmolnári
17.7.20. Rábahídvég
17.7.21. Sárfimizdó
17.7.22. Szemenye
17.7.23. Telekes
17.7.24. Vasvár

 18. Veszprém vármegye
18.1. Ajkai Járási Hivatal
18.1.1. Székhely: Ajka
18.1.2. Ajka
18.1.3. Csehbánya
18.1.4. Farkasgyepű
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18.1.5. Halimba
18.1.6. Kislőd
18.1.7. Magyarpolány
18.1.8. Nyirád
18.1.9. Öcs
18.1.10. Szőc
18.1.11. Úrkút
18.1.12. Városlőd
18.2. Balatonalmádi Járási Hivatal
18.2.1. Székhely: Balatonalmádi
18.2.2. Balatonakarattya
18.2.3. Balatonalmádi
18.2.4. Balatonfőkajár
18.2.5. Balatonfűzfő
18.2.6. Balatonkenese
18.2.7. Csajág
18.2.8. Felsőörs
18.2.9. Királyszentistván
18.2.10. Küngös
18.2.11. Litér
18.2.12. Papkeszi
18.3. Balatonfüredi Járási Hivatal
18.3.1. Székhely: Balatonfüred
18.3.2. Alsóörs
18.3.3. Aszófő
18.3.4. Balatonakali
18.3.5. Balatoncsicsó
18.3.6. Balatonfüred
18.3.7. Balatonszepezd
18.3.8. Balatonszőlős
18.3.9. Balatonudvari
18.3.10. Csopak
18.3.11. Dörgicse
18.3.12. Lovas
18.3.13. Monoszló
18.3.14. Óbudavár
18.3.15. Örvényes
18.3.16. Paloznak
18.3.17. Pécsely
18.3.18. Szentantalfa
18.3.19. Szentjakabfa
18.3.20. Tagyon
18.3.21. Tihany
18.3.22. Vászoly
18.3.23. Zánka
18.4. Devecseri Járási Hivatal
18.4.1. Székhely: Devecser
18.4.2. Adorjánháza
18.4.3. Apácatorna
18.4.4. Borszörcsök
18.4.5. Csögle
18.4.6. Dabrony
18.4.7. Devecser
18.4.8. Doba
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18.4.9. Egeralja
18.4.10. Iszkáz
18.4.11. Kamond
18.4.12. Karakószörcsök
18.4.13. Kerta
18.4.14. Kisberzseny
18.4.15. Kiscsősz
18.4.16. Kispirit
18.4.17. Kisszőlős
18.4.18. Kolontár
18.4.19. Nagyalásony
18.4.20. Nagypirit
18.4.21. Noszlop
18.4.22. Oroszi
18.4.23. Pusztamiske
18.4.24. Somlójenő
18.4.25. Somlószőlős
18.4.26. Somlóvásárhely
18.4.27. Somlóvecse
18.4.28. Tüskevár
18.4.29. Vid
18.5. Pápai Járási Hivatal
18.5.1. Székhely: Pápa
18.5.2. Adásztevel
18.5.3. Bakonyjákó
18.5.4. Bakonykoppány
18.5.5. Bakonypölöske
18.5.6. Bakonyság
18.5.7. Bakonyszentiván
18.5.8. Bakonyszücs
18.5.9. Bakonytamási
18.5.10. Béb
18.5.11. Békás
18.5.12. Csót
18.5.13. Dáka
18.5.14. Döbrönte
18.5.15. Egyházaskesző
18.5.16. Ganna
18.5.17. Gecse
18.5.18. Gic
18.5.19. Homokbödöge
18.5.20. Kemeneshőgyész
18.5.21. Kemenesszentpéter
18.5.22. Kup
18.5.23. Külsővat
18.5.24. Lovászpatona
18.5.25. Magyargencs
18.5.26. Malomsok
18.5.27. Marcalgergelyi
18.5.28. Marcaltő
18.5.29. Mezőlak
18.5.30. Mihályháza
18.5.31. Nagyacsád
18.5.32. Nagydém
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18.5.33. Nagygyimót
18.5.34. Nagytevel
18.5.35. Nemesgörzsöny
18.5.36. Nemesszalók
18.5.37. Németbánya
18.5.38. Nóráp
18.5.39. Nyárád
18.5.40. Pápa
18.5.41. Pápadereske
18.5.42. Pápakovácsi
18.5.43. Pápasalamon
18.5.44. Pápateszér
18.5.45. Takácsi
18.5.46. Ugod
18.5.47. Vanyola
18.5.48. Vaszar
18.5.49. Várkesző
18.5.50. Vinár
18.6. Sümegi Járási Hivatal
18.6.1. Székhely: Sümeg
18.6.2. Bazsi
18.6.3. Bodorfa
18.6.4. Csabrendek
18.6.5. Dabronc
18.6.6. Gógánfa
18.6.7. Gyepükaján
18.6.8. Hetyefő
18.6.9. Hosztót
18.6.10. Káptalanfa
18.6.11. Megyer
18.6.12. Nemeshany
18.6.13. Rigács
18.6.14. Sümeg
18.6.15. Sümegprága
18.6.16. Szentimrefalva
18.6.17. Ukk
18.6.18. Veszprémgalsa
18.6.19. Zalaerdőd
18.6.20. Zalagyömörő
18.6.21. Zalameggyes
18.6.22. Zalaszegvár
18.7. Tapolcai Járási Hivatal
18.7.1. Székhely: Tapolca
18.7.2. Ábrahámhegy
18.7.3. Badacsonytomaj
18.7.4. Badacsonytördemic
18.7.5. Balatonederics
18.7.6. Balatonhenye
18.7.7. Balatonrendes
18.7.8. Gyulakeszi
18.7.9. Hegyesd
18.7.10. Hegymagas
18.7.11. Kapolcs
18.7.12. Káptalantóti
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18.7.13. Kékkút
18.7.14. Kisapáti
18.7.15. Köveskál
18.7.16. Kővágóörs
18.7.17. Lesencefalu
18.7.18. Lesenceistvánd
18.7.19. Lesencetomaj
18.7.20. Mindszentkálla
18.7.21. Monostorapáti
18.7.22. Nemesgulács
18.7.23. Nemesvita
18.7.24. Raposka
18.7.25. Révfülöp
18.7.26. Salföld
18.7.27. Sáska
18.7.28. Szentbékkálla
18.7.29. Szigliget
18.7.30. Taliándörögd
18.7.31. Tapolca
18.7.32. Uzsa
18.7.33. Vigántpetend
18.7.34. Zalahaláp
18.8. Várpalotai Járási Hivatal
18.8.1. Székhely: Várpalota
18.8.2. Berhida
18.8.3. Jásd
18.8.4. Öskü
18.8.5. Ősi
18.8.6. Pétfürdő
18.8.7. Tés
18.8.8. Várpalota
18.8.9. Vilonya
18.9. Veszprémi Járási Hivatal
18.9.1. Székhely: Veszprém
18.9.2. Barnag
18.9.3. Bánd
18.9.4. Eplény
18.9.5. Hajmáskér
18.9.6. Hárskút
18.9.7. Herend
18.9.8. Hidegkút
18.9.9. Márkó
18.9.10. Mencshely
18.9.11. Nagyvázsony
18.9.12. Nemesvámos
18.9.13. Pula
18.9.14. Sóly
18.9.15. Szentgál
18.9.16. Szentkirályszabadja
18.9.17. Tótvázsony
18.9.18. Veszprém
18.9.19. Veszprémfajsz
18.9.20. Vöröstó
18.10. Zirci Járási Hivatal
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18.10.1. Székhely: Zirc
18.10.2. Bakonybél
18.10.3. Bakonynána
18.10.4. Bakonyoszlop
18.10.5. Bakonyszentkirály
18.10.6. Borzavár
18.10.7. Csesznek
18.10.8. Csetény
18.10.9. Dudar
18.10.10. Lókút
18.10.11. Nagyesztergár
18.10.12. Olaszfalu
18.10.13. Pénzesgyőr
18.10.14. Porva
18.10.15. Szápár
18.10.16. Zirc

 19. Zala vármegye
19.1. Keszthelyi Járási Hivatal
19.1.1. Székhely: Keszthely
19.1.2. Alsópáhok
19.1.3. Balatongyörök
19.1.4. Bókaháza
19.1.5. Cserszegtomaj
19.1.6. Dióskál
19.1.7. Egeraracsa
19.1.8. Esztergályhorváti
19.1.9. Felsőpáhok
19.1.10. Gétye
19.1.11. Gyenesdiás
19.1.12. Hévíz
19.1.13. Karmacs
19.1.14. Keszthely
19.1.15. Ligetfalva
19.1.16. Nemesbük
19.1.17. Rezi
19.1.18. Sármellék
19.1.19. Szentgyörgyvár
19.1.20. Vállus
19.1.21. Várvölgy
19.1.22. Vindornyafok
19.1.23. Vindornyalak
19.1.24. Vindornyaszőlős
19.1.25. Vonyarcvashegy
19.1.26. Zalaapáti
19.1.27. Zalacsány
19.1.28. Zalaköveskút
19.1.29. Zalaszántó
19.1.30. Zalaszentmárton
19.1.31. Zalavár
19.2. Lenti Járási Hivatal
19.2.1. Székhely: Lenti
19.2.2. Alsószenterzsébet
19.2.3. Baglad
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19.2.4. Barlahida
19.2.5. Belsősárd
19.2.6. Bödeháza
19.2.7. Csesztreg
19.2.8. Csömödér
19.2.9. Dobri
19.2.10. Felsőszenterzsébet
19.2.11. Gáborjánháza
19.2.12. Gosztola
19.2.13. Hernyék
19.2.14. Iklódbördőce
19.2.15. Kálócfa
19.2.16. Kányavár
19.2.17. Kerkabarabás
19.2.18. Kerkafalva
19.2.19. Kerkakutas
19.2.20. Kerkateskánd
19.2.21. Kissziget
19.2.22. Kozmadombja
19.2.23. Külsősárd
19.2.24. Lendvadedes
19.2.25. Lendvajakabfa
19.2.26. Lenti
19.2.27. Lovászi
19.2.28. Magyarföld
19.2.29. Márokföld
19.2.30. Mikekarácsonyfa
19.2.31. Nemesnép
19.2.32. Nova
19.2.33. Ortaháza
19.2.34. Páka
19.2.35. Pórszombat
19.2.36. Pördefölde
19.2.37. Pusztaapáti
19.2.38. Ramocsa
19.2.39. Resznek
19.2.40. Rédics
19.2.41. Szentgyörgyvölgy
19.2.42. Szécsisziget
19.2.43. Szijártóháza
19.2.44. Szilvágy
19.2.45. Tormafölde
19.2.46. Tornyiszentmiklós
19.2.47. Zalabaksa
19.2.48. Zalaszombatfa
19.2.49. Zebecke
19.3. Letenyei Járási Hivatal
19.3.1. Székhely: Letenye
19.3.2. Bánokszentgyörgy
19.3.3. Bázakerettye
19.3.4. Becsehely
19.3.5. Borsfa
19.3.6. Bucsuta
19.3.7. Csörnyeföld
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19.3.8. Kerkaszentkirály
19.3.9. Kiscsehi
19.3.10. Kistolmács
19.3.11. Lasztonya
19.3.12. Letenye
19.3.13. Lispeszentadorján
19.3.14. Maróc
19.3.15. Molnári
19.3.16. Murarátka
19.3.17. Muraszemenye
19.3.18. Oltárc
19.3.19. Petrivente
19.3.20. Pusztamagyaród
19.3.21. Semjénháza
19.3.22. Szentliszló
19.3.23. Szentmargitfalva
19.3.24. Tótszentmárton
19.3.25. Tótszerdahely
19.3.26. Valkonya
19.3.27. Várfölde
19.3.28. Zajk
19.4. Nagykanizsai Járási Hivatal
19.4.1. Székhely: Nagykanizsa
19.4.2. Alsórajk
19.4.3. Balatonmagyaród
19.4.4. Belezna
19.4.5. Bocska
19.4.6. Börzönce
19.4.7. Csapi
19.4.8. Eszteregnye
19.4.9. Felsőrajk
19.4.10. Fityeház
19.4.11. Fűzvölgy
19.4.12. Galambok
19.4.13. Garabonc
19.4.14. Gelse
19.4.15. Gelsesziget
19.4.16. Hahót
19.4.17. Homokkomárom
19.4.18. Hosszúvölgy
19.4.19. Kacorlak
19.4.20. Kerecseny
19.4.21. Kilimán
19.4.22. Kisrécse
19.4.23. Liszó
19.4.24. Magyarszentmiklós
19.4.25. Magyarszerdahely
19.4.26. Miháld
19.4.27. Murakeresztúr
19.4.28. Nagybakónak
19.4.29. Nagykanizsa
19.4.30. Nagyrada
19.4.31. Nagyrécse
19.4.32. Nemespátró
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19.4.33. Orosztony
19.4.34. Pat
19.4.35. Pölöskefő
19.4.36. Pötréte
19.4.37. Rigyác
19.4.38. Sand
19.4.39. Sormás
19.4.40. Surd
19.4.41. Szepetnek
19.4.42. Újudvar
19.4.43. Zalakaros
19.4.44. Zalakomár
19.4.45. Zalamerenye
19.4.46. Zalasárszeg
19.4.47. Zalaszabar
19.4.48. Zalaszentbalázs
19.4.49. Zalaszentjakab
19.4.50. Zalaújlak
19.5. Zalaegerszegi Járási Hivatal
19.5.1. Székhely: Zalaegerszeg
19.5.2. Alibánfa
19.5.3. Almásháza
19.5.4. Alsónemesapáti
19.5.5. Babosdöbréte
19.5.6. Bagod
19.5.7. Bak
19.5.8. Baktüttös
19.5.9. Becsvölgye
19.5.10. Bezeréd
19.5.11. Bocfölde
19.5.12. Boncodfölde
19.5.13. Böde
19.5.14. Búcsúszentlászló
19.5.15. Csatár
19.5.16. Csertalakos
19.5.17. Csonkahegyhát
19.5.18. Csöde
19.5.19. Dobronhegy
19.5.20. Egervár
19.5.21. Gellénháza
19.5.22. Gombosszeg
19.5.23. Gősfa
19.5.24. Gutorfölde
19.5.25. Gyűrűs
19.5.26. Hagyárosbörönd
19.5.27. Hottó
19.5.28. Iborfia
19.5.29. Kávás
19.5.30. Kemendollár
19.5.31. Keménfa
19.5.32. Kisbucsa
19.5.33. Kiskutas
19.5.34. Kispáli
19.5.35. Kustánszeg
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19.5.36. Lakhegy
19.5.37. Lickóvadamos
19.5.38. Milejszeg
19.5.39. Misefa
19.5.40. Nagykapornak
19.5.41. Nagykutas
19.5.42. Nagylengyel
19.5.43. Nagypáli
19.5.44. Nemesapáti
19.5.45. Nemeshetés
19.5.46. Nemesrádó
19.5.47. Nemessándorháza
19.5.48. Nemesszentandrás
19.5.49. Németfalu
19.5.50. Orbányosfa
19.5.51. Ormándlak
19.5.52. Ozmánbük
19.5.53. Pacsa
19.5.54. Padár
19.5.55. Pálfiszeg
19.5.56. Pethőhenye
19.5.57. Petrikeresztúr
19.5.58. Pókaszepetk
19.5.59. Pölöske
19.5.60. Pusztaederics
19.5.61. Pusztaszentlászló
19.5.62. Salomvár
19.5.63. Sárhida
19.5.64. Söjtör
19.5.65. Szentkozmadombja
19.5.66. Szentpéterfölde
19.5.67. Szentpéterúr
19.5.68. Teskánd
19.5.69. Tilaj
19.5.70. Tófej
19.5.71. Vasboldogasszony
19.5.72. Vaspör
19.5.73. Vöckönd
19.5.74. Zalaboldogfa
19.5.75. Zalacséb
19.5.76. Zalaegerszeg
19.5.77. Zalaháshágy
19.5.78. Zalaigrice
19.5.79. Zalaistvánd
19.5.80. Zalalövő
19.5.81. Zalaszentgyörgy
19.5.82. Zalaszentiván
19.5.83. Zalaszentlőrinc
19.5.84. Zalaszentmihály
19.5.85. Zalatárnok
19.6. Zalaszentgróti Járási Hivatal
19.6.1. Székhely: Zalaszentgrót
19.6.2. Batyk
19.6.3. Döbröce
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19.6.4. Dötk
19.6.5. Kallósd
19.6.6. Kehidakustány
19.6.7. Kisgörbő
19.6.8. Kisvásárhely
19.6.9. Mihályfa
19.6.10. Nagygörbő
19.6.11. Óhíd
19.6.12. Pakod
19.6.13. Sénye
19.6.14. Sümegcsehi
19.6.15. Szalapa
19.6.16. Tekenye
19.6.17. Türje
19.6.18. Zalabér
19.6.19. Zalaszentgrót
19.6.20. Zalaszentlászló
19.6.21. Zalavég

2. melléklet az 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az eljáró hatóság egészeként kizárt kormányhivatal helyett eljáró másik kormányhivatal

A B

1. Kormányhivatal Helyettesítő Kormányhivatal

2. Baranya Somogy

3. Bács-Kiskun Tolna

4. Békés Csongrád-Csanád

5. Borsod-Abaúj-Zemplén Szabolcs-Szatmár-Bereg

6. Budapest Pest

7. Csongrád-Csanád Békés

8. Fejér Veszprém

9. Győr-Moson-Sopron Komárom-Esztergom

10. Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok

11. Heves Nógrád

12. Jász-Nagykun-Szolnok Hajdú-Bihar

13. Komárom-Esztergom Győr-Moson-Sopron

14. Nógrád Heves

15. Pest Budapest

16. Somogy Baranya

17. Szabolcs-Szatmár-Bereg Borsod-Abaúj-Zemplén

18. Tolna Bács-Kiskun

19. Vas Zala

20. Veszprém Fejér

21. Zala Vas
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3. melléklet az 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az eljáró hatóság egészeként kizárt járási (fővárosi kerületi) hivatal helyett eljáró másik járási  
(fővárosi kerületi) hivatal

 1. Baranya vármegye
A B

1. Járási hivatal Helyettesítő járási hivatal

2. Bóly Mohács

3. Komló Hegyhát (Sásd)

4. Mohács Bóly

5. Pécs Pécsvárad

6. Pécsvárad Pécs

7. Hegyhát (Sásd) Komló

8. Sellye Siklós

9. Siklós Sellye

10. Szentlőrinc Szigetvár

11. Szigetvár Szentlőrinc

 2. Bács-Kiskun vármegye
A B

1. Járási hivatal Helyettesítő járási hivatal

2. Baja Bácsalmás

3. Bácsalmás Baja

4. Jánoshalma Kiskunhalas

5. Kalocsa Kiskőrös

6. Kecskemét Tiszakécske

7. Kiskőrös Kalocsa

8. Kiskunfélegyháza Kiskunmajsa

9. Kiskunhalas Jánoshalma

10. Kiskunmajsa Kiskunfélegyháza

11. Kunszentmiklós Kecskemét

12. Tiszakécske Kecskemét

 3. Békés vármegye
A B

1. Járási hivatal Helyettesítő járási hivatal

2. Békés Békéscsaba

3. Békéscsaba Békés

4. Gyomaendrőd Szarvas

5. Gyula Sarkad

6. Mezőkovácsháza Orosháza

7. Orosháza Mezőkovácsháza

8. Sarkad Gyula

9. Szarvas Gyomaendrőd

10. Szeghalom Gyomaendrőd
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 4. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
A B

1. Járási hivatal Helyettesítő járási hivatal

2. Cigánd Sárospatak

3. Edelény Kazincbarcika

4. Encs Szikszó

5. Gönc Sátoraljaújhely

6. Kazincbarcika Edelény

7. Mezőcsát Mezőkövesd

8. Mezőkövesd Mezőcsát

9. Miskolc Tiszaújváros

10. Ózd Putnok

11. Putnok Ózd

12. Sárospatak Cigánd

13. Sátoraljaújhely Gönc

14. Szerencs Tokaj

15. Szikszó Encs

16. Tiszaújváros Miskolc

17. Tokaj Szerencs

 5. Budapest
A B

1. Kerületi hivatal Helyettesítő kerületi hivatal

2. I. kerület XII. kerület

3. II. kerület III. kerület

4. III. kerület II. kerület

5. IV. kerület XV. kerület

6. V. kerület XIII. kerület

7. VI. kerület VII. kerület

8. VII. kerület VI. kerület

9. VIII. kerület IX. kerület

10. IX. kerület VIII. kerület

11. X. kerület XIV. kerület

12. XI. kerület XXII. kerület

13. XII. kerület I. kerület

14. XIII. kerület V. kerület

15. XIV. kerület X. kerület

16. XV. kerület IV. kerület

17. XVI. kerület XVII. kerület

18. XVII. kerület XVI. kerület

19. XVIII. kerület XXIII. kerület

20. XIX. kerület XX. kerület

21. XX. kerület XIX. kerület

22. XXI. kerület IX. kerület

23. XXII. kerület XI. kerület

24. XXIII. kerület XVIII. kerület



10012 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 213. szám 

 6. Csongrád-Csanád vármegye
A B

1. Járási hivatal Helyettesítő járási hivatal

2. Csongrád Szentes

3. Hódmezővásárhely Makó

4. Kistelek Szeged

5. Makó Hódmezővásárhely

6. Mórahalom Szeged

7. Szeged Kistelek

8. Szentes Csongrád

 7. Fejér vármegye
A B

1. Járási hivatal Helyettesítő járási hivatal

2. Bicske Mór

3. Dunaújváros Sárbogárd

4. Enying Székesfehérvár

5. Gárdony Martonvásár

6. Martonvásár Gárdony

7. Mór Bicske

8. Sárbogárd Dunaújváros

9. Székesfehérvár Enying

 8. Győr-Moson-Sopron vármegye
A B

1. Járási hivatal Helyettesítő járási hivatal

2. Csorna Győr

3. Kapuvár Sopron

4. Mosonmagyaróvár Győr

5. Pannonhalma Tét

6. Sopron Kapuvár

7. Tét Pannonhalma

8. Győr Mosonmagyaróvár

 9. Hajdú-Bihar vármegye
A B

1. Járási hivatal Helyettesítő járási hivatal

2. Balmazújváros Hajdúnánás

3. Berettyóújfalu Püspökladány

4. Derecske Hajdúszoboszló

5. Hajdúböszörmény Hajdúhadház

6. Hajdúhadház Hajdúböszörmény

7. Hajdúnánás Balmazújváros

8. Hajdúszoboszló Derecske

9. Nyíradony Debrecen

10. Püspökladány Berettyóújfalu

11. Debrecen Nyíradony
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 10. Heves vármegye
A B

1. Járási hivatal Helyettesítő járási hivatal

2. Bélapátfalva Pétervására

3. Eger Füzesabony

4. Füzesabony Eger

5. Gyöngyös Heves

6. Hatvan Eger

7. Heves Gyöngyös

8. Pétervására Heves

 11. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
A B

1. Járási hivatal Helyettesítő járási hivatal

2. Jászapáti Jászberény

3. Jászberény Jászapáti

4. Karcag Kunhegyes

5. Kunhegyes Tiszafüred

6. Kunszentmárton Mezőtúr

7. Mezőtúr Kunszentmárton

8. Tiszafüred Kunhegyes

9. Törökszentmiklós Szolnok

10. Szolnok Törökszentmiklós

 12. Komárom-Esztergom vármegye
A B

1. Járási hivatal Helyettesítő járási hivatal

2. Esztergom Komárom

3. Kisbér Oroszlány

4. Oroszlány Kisbér

5. Komárom Esztergom

6. Tata Tatabánya

7. Tatabánya Tata

 13. Nógrád vármegye
A B

1. Járási hivatal Helyettesítő járási hivatal

2. Salgótarján Szécsény

3. Balassagyarmat Rétság

4. Pásztó Bátonyterenye

5. Rétság Balassagyarmat

6. Bátonyterenye Pásztó

7. Szécsény Salgótarján
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 14. Pest vármegye
A B

1. Járási hivatal Helyettesítő járási hivatal

2. Aszód Nagykáta

3. Budakeszi Érd

4. Cegléd Nagykőrös

5. Dabas Monor

6. Dunakeszi Gödöllő

7. Érd Budakeszi

8. Gödöllő Dunakeszi

9. Gyál Vecsés

10. Monor Dabas

11. Nagykáta Aszód

12. Nagykőrös Cegléd

13. Pilisvörösvár Szentendre

14. Ráckeve Szigetszentmiklós

15. Szentendre Pilisvörösvár

16. Szigetszentmiklós Ráckeve

17. Szob Vác

18. Vác Szob

19. Vecsés Gyál

 15. Somogy vármegye
A B

1. Járási hivatal Helyettesítő járási hivatal

2. Barcs Kaposvár

3. Csurgó Nagyatád

4. Fonyód Marcali

5. Marcali Fonyód

6. Nagyatád Csurgó

7. Siófok Tab

8. Tab Siófok

9. Kaposvár Barcs

 16. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
A B

1. Járási hivatal Helyettesítő járási hivatal

2. Baktalórántháza Vásárosnamény

3. Csenger Mátészalka

4. Fehérgyarmat Mátészalka

5. Ibrány Kemecse

6. Kemecse Ibrány

7. Kisvárda Záhony

8. Mátészalka Fehérgyarmat

9. Nagykálló Nyírbátor

10. Nyírbátor Nagykálló

11. Nyíregyháza Tiszavasvári

12. Tiszavasvári Nyíregyháza
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13. Vásárosnamény Baktalórántháza

14. Záhony Kisvárda

 17. Tolna vármegye
A B

1. Járási hivatal Helyettesítő járási hivatal

2. Bonyhád Szekszárd

3. Dombóvár Tamási

4. Paks Tolna

5. Tamási Dombóvár

6. Tolna Paks

7. Szekszárd Bonyhád

 18. Vas vármegye
A B

1. Járási hivatal Helyettesítő járási hivatal

2. Celldömölk Sárvár

3. Körmend Szentgotthárd

4. Kőszeg Szombathely

5. Sárvár Celldömölk

6. Szentgotthárd Körmend

7. Szombathely Kőszeg

8. Vasvár Körmend

 19. Veszprém vármegye
A B

1. Járási hivatal Helyettesítő járási hivatal

2. Ajka Devecser

3. Balatonalmádi Balatonfüred

4. Balatonfüred Balatonalmádi

5. Devecser Ajka

6. Pápa Zirc

7. Sümeg Tapolca

8. Tapolca Sümeg

9. Várpalota Veszprém

10. Veszprém Várpalota

11. Zirc Pápa

 20. Zala vármegye
A B

1. Járási hivatal Helyettesítő járási hivatal

2. Letenye Nagykanizsa

3. Lenti Zalaegerszeg

4. Zalaszentgrót Keszthely

5. Keszthely Zalaszentgrót

6. Nagykanizsa Letenye

7. Zalaegerszeg Lenti
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4. melléklet az 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A kormányablak-ügyintézői képzés teljesítéséről kiadott bizonyítvány adattartalma

1. A bizonyítvány sorszáma;
2. Magyarország címere;
3. A képzést teljesítő családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési neve;
4. A bizonyítvány kiállításának helye, keltezése;
5. A kiállító pecsétje;
6. A kiállító aláírása.

5. melléklet az 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A kormányhivatalok törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági és pénzügyi ellenőrzésére vonatkozó 
részletes szabályok

 1. Értelmező rendelkezések
1.1. Az ellenőrzés formái:

a) Törvényességi ellenőrzés: annak ellenőrzése, hogy a vizsgált szerv a működése folyamatában feladat- 
és hatáskörében a tevékenységét jogszerűen végzi;

b) Szakszerűségi ellenőrzés: annak vizsgálata, hogy a  vizsgált szerv a  szakmai feladatok végrehajtását 
a jogszabályok és belső szabályzatok, vezetői rendelkezések megtartásával végzi;

c) Hatékonysági ellenőrzés: a  vizsgált rendszer működése alkalmas-e a  lehető legkisebb ráfordítással 
a  lehető legnagyobb eredményt elérni, rámutatva azokra a  tervezési, szabályozási, szervezési, 
fejlesztési, ösztönzési intézkedésekre, amelyekkel e követelmények elérhetők;

d) Pénzügyi ellenőrzés: a  pénzügyi elszámolások, valamint az  ezek alapjául szolgáló számviteli 
nyilvántartások ellenőrzése.

1.2. Az ellenőrzés típusai:
a) Átfogó ellenőrzés: a  vizsgált szervek feladat- és hatáskörébe tartozó, meghatározott időszakra 

vonatkozó törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági és pénzügyi ellenőrzése;
b) Témaellenőrzés: meghatározott téma, adott feladat ellátásának vizsgálata egy időszakban több 

szervnél abból a  célból, hogy a  megállapítások eredményeként általánosítható következtetéseket 
lehessen levonni, és ennek megfelelő intézkedéseket lehessen tenni;

c) Célellenőrzés: a vizsgált szervek meghatározott szakmai tevékenységének (meghatározott ügyfajták), 
vagy a szakmai tevékenység meghatározott részszempont alapján történő vizsgálata;

d) Utóellenőrzés: a  vizsgált szervnél előzőleg végrehajtott ellenőrzés megállapításai és javaslatai 
alapján megtett intézkedések teljesítésének és azok hatásának vizsgálata.

1.3. Az ellenőrzés módjai különösen:
a) helyszíni ellenőrzés,
b) adat- és információkérés,
c) iratellenőrzés.

1.4. Minisztérium: a miniszter által vezetett minisztérium.
1.5. Szakmai irányító: a  szakmai irányító miniszter, valamint az  irányítási feladatai ellátásában közreműködő, 

jogszabályban meghatározott központi államigazgatási szerv.
1.6. Ellenőrzési terv: a kormányhivatalokat érintő átfogó, téma-, cél- és utóellenőrzéseket tartalmazó éves terv.
1.7. Ellenőr: az ellenőrzési program alapján eljáró szerv által delegált, az ellenőrzésben részt vevő személy.

 2. Az ellenőrzési terv
2.1. Az Ellenőrzési tervet a miniszter minden év december 15-ig hagyja jóvá.
2.2. Az Ellenőrzési tervet a jóváhagyását követő naptári évre vonatkozóan kell kiadni.
2.3. Az Ellenőrzési terv tartalmazza a tervezett átfogó, téma-, cél- és utóellenőrzéseket.
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2.4. Az  átfogó ellenőrzéseket a  minisztérium határozza meg. Az  átfogó ellenőrzésekben a  minisztérium és 
a  szakmai irányítók vesznek részt. Az  átfogó ellenőrzések tervezett időszakát a  minisztérium minden év 
november 1. napjáig megküldi a szakmai irányítóknak.

2.5. A szakmai irányító az átfogó ellenőrzések tervezett időpontjára tekintettel minden év november 20. napjáig 
a 2.7. pontban meghatározott tartalommal javaslatot tesz a téma-, cél- és utóellenőrzésekre.

2.6. A  minisztérium a  szakmai irányítók által javasolt téma-, cél- és utóellenőrzésekre figyelemmel készíti el 
a végleges Ellenőrzési tervet.

2.7. Az Ellenőrzési terv egyes ellenőrzésenként tartalmazza
a) az ellenőrzéssel érintett kormányhivatal megnevezését,
b) az ellenőrzést végző szerv megnevezését,
c) az ellenőrizendő időszakot,
d) az ellenőrzés tervezett időszakát,
e) az ellenőrzés típusát,
f ) az ellenőrzés formáját,
g) az ellenőrzés módját,
h) az ellenőrzés tárgyát.

2.8. A jóváhagyott Ellenőrzési terv másolatát a minisztérium minden év december 31. napjáig elektronikus úton 
megküldi valamennyi szakmai irányító, valamint kormányhivatal részére.

2.9. Soron kívüli átfogó ellenőrzéseket a miniszter rendelhet el.
2.10. Soron kívüli téma-, célellenőrzéseket a  vizsgált szerv által ellátott államigazgatási feladatok tekintetében 

feladat- és hatáskörrel rendelkező szakmai irányító miniszter rendelhet el.
2.11. Soron kívüli ellenőrzés elrendelése esetén az Ellenőrzési terv módosítása nem szükséges.
2.12. Az ellenőrzés tervezett időszakának módosulása esetén az Ellenőrzési terv módosítása nem szükséges.

 3. Az ellenőrzési program
3.1. Az  Ellenőrzési tervben szereplő egyes ellenőrzések végrehajtására ellenőrzésenként részletes ellenőrzési 

programot (a továbbiakban: ellenőrzési program) kell készíteni.
3.2. Az  átfogó ellenőrzésekkel kapcsolatos ellenőrzési programot – a  szakmai irányítók javaslatának kikérését 

követően – a minisztérium készíti elő.
3.3. Az egyes átfogó ellenőrzésekkel kapcsolatos ellenőrzési programot a miniszter hagyja jóvá.
3.4. A  szakmai irányítók által javasolt téma-, cél- és utóellenőrzésekkel kapcsolatos ellenőrzési programot 

a szakmai irányító készíti el, és legkésőbb az ellenőrzés megkezdését megelőzően 10 nappal tájékoztatásul 
megküldi a miniszternek és az ellenőrzött kormányhivatal vezetőjének.

3.5. Az ellenőrzési program végrehajtása az ellenőrzés lefolytatásából és az összefoglaló jelentés elkészítéséből áll.
3.6. Az  átfogó ellenőrzési program végrehajtására legfeljebb 120 nap áll rendelkezésre. Átfogó ellenőrzés 

esetén az ellenőrzés lefolytatására és a részjelentés elkészítésére legfeljebb 60 nap, a végleges összefoglaló 
jelentés elkészítésére legfeljebb 60 nap áll rendelkezésre. A helyszíni ellenőrzést az átfogó ellenőrzés kezdő 
időpontjától számított 20 napon belül le kell folytatni. A  szakmai irányítók által javasolt téma-, cél- és 
utóellenőrzések ellenőrzési programjának végrehajtására legfeljebb 70 nap áll rendelkezésre.

3.7. Átfogó ellenőrzés esetén a  helyszíni ellenőrzés időpontját – figyelemmel a  3.6.  pontban foglaltakra – 
az ellenőrzést lefolytató szerv állapítja meg, melyet a minisztérium az ellenőrzési programban rögzít.

3.8. Az ellenőrzési program tartalmazza
a) az ellenőrzés alá vont kormányhivatal megnevezését,
b) az ellenőrzés tárgyát, célját,
c) az ellenőrzés típusának, formájának és módjának megjelölését,
d) az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást,
e) az ellenőrzést végző szerv megnevezését,
f ) az ellenőrzés részletes feladatait,
g) az ellenőrizendő időszakot,
h) az ellenőrök (ezen belül a külső szakértők) számát, valamint az ellenőrzés vezetője megnevezését,
i) az  ellenőrzés tervezett kezdő időpontját, a  rész- és az  összefoglaló jelentés elkészítésének 

határidejét,
j) a kiállítás keltét,
k) a jóváhagyásra jogosult aláírását.



10018 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 213. szám 

 4. Az ellenőrzési program végrehajtására vonatkozó rész- és összefoglaló jelentés
4.1. Az  egyes ellenőrzési programok végrehajtásáról, megállapításairól az  adatokkal és tényekkel alátámasztott 

értékelésről, következtetésekről, megállapításokról összefoglaló jelentés készül.
4.2. Az  átfogó ellenőrzések összefoglaló jelentését a  miniszter hagyja jóvá. A  szakmai irányítók által javasolt 

téma-, cél- és utóellenőrzésekkel kapcsolatos ellenőrzési program végrehajtásával kapcsolatban készült 
összefoglaló jelentést a szakmai irányító hagyja jóvá.

4.3. A  szakmai irányítók által javasolt téma-, cél- és utóellenőrzésekkel kapcsolatos ellenőrzési program 
végrehajtásával kapcsolatban készült összefoglaló jelentés tervezetét a  szakmai irányító az  elkészítését 
követő 15. napig megküldi az  ellenőrzött kormányhivatal vezetőjének és a  miniszternek véleményezés 
céljából. A kormányhivatal és a miniszter a szakmai irányítók által javasolt téma-, cél- és utóellenőrzésekkel 
kapcsolatos ellenőrzési program végrehajtásával kapcsolatban készült összefoglaló jelentés tervezetével 
kapcsolatos álláspontjáról 15 napon belül tájékoztatja a  szakmai irányítót. A  kormányhivatal álláspontját 
egyidejűleg tájékoztatásul a  minisztérium részére is megküldi. A  végleges összefoglaló jelentést a  szakmai 
irányító megküldi az ellenőrzött kormányhivatal vezetőjének és a miniszternek.

4.4. Az  egyes átfogó ellenőrzéseknél az  átfogó ellenőrzésben részt vevő szervek az  általuk lefolytatott 
ellenőrzésekről – az összefoglaló jelentés tartalmi elemeinek figyelembevételével – részjelentést készítenek, 
amelyet a  jóváhagyott ellenőrzési programban meghatározott időpontig megküldenek a  minisztérium 
részére.

4.5. Átfogó ellenőrzések esetén az  összefoglaló jelentés tervezetét a  minisztérium elektronikus úton megküldi 
az  ellenőrzött szervnek, aki az  ellenőrzés megállapításaira annak kézhezvételétől számított 8 napon belül 
indokolással ellátott észrevételt tehet. Az  indokolással ellátott észrevételeket a  minisztérium elektronikus 
úton megküldi az  ellenőrző szerveknek, akik annak kézhezvételétől számított 8 napon belül tájékoztatják 
a minisztériumot az észrevételek elfogadásával kapcsolatos álláspontjukról.

4.6. Átfogó ellenőrzések esetén az  el nem fogadott érdemi észrevételek megtárgyalásával összefüggésben 
az  ellenőrzés vezetőjének vezetésével a  minisztérium egyeztető értekezletet szervez. Az  egyeztető 
értekezleten a  kizárólag szakmai tárgyú kérdésekről a  szakmai irányító dönt. Amennyiben az  egyeztető 
értekezletet követően nem kizárólag szakmai tárgyú vitás kérdés marad fenn, akkor az  észrevétel 
elfogadásáról vagy elutasításáról az  ellenőrzés vezetője – a  kormányhivatal és a  szakmai irányító 
véleményének bemutatását tartalmazó – javaslatára a miniszter dönt.

4.7. Az összefoglaló jelentés tartalmazza
a) az ellenőrzés típusát, módját,
b) az ellenőrzött szerv (szervezeti egység) megnevezését,
c) az ellenőrzés tárgyát,
d) az ellenőrzött időszak feltüntetését,
e) az  ellenőrzés kezdő és záró napjának, valamint az  ellenőrzésre fordított munkanapok számának 

feltüntetését embernapban számítva,
f ) az ellenőrzés vezetőjének megnevezését,
g) az ellenőrzésben részt vett személyek (kormánytisztviselők, külső szakértők) megnevezését,
h) az ellenőrzési célok megvalósulását,
i) az ellenőrzés megállapításait és következtetéseit,
j) szükség esetén javaslattételt intézkedési terv készítésére,
k) a keltezést, valamint a jóváhagyásra jogosult aláírását.

4.8. Az embernap számításánál egy embernapnak az ellenőrzésben részt vevő egy személy által az ellenőrzésre 
fordított egy munkanapját kell figyelembe venni.

 5. Az ellenőrzés vezetője
5.1. A miniszter az átfogó ellenőrzések ellenőrzési programjának végrehajtása érdekében a minisztérium szakmai 

felsővezető vagy szakmai vezető besorolású kormánytisztviselői közül kijelöli az ellenőrzés vezetőjét.
5.2. Az ellenőrzés vezetője

a) irányítja és koordinálja az ellenőrzés végrehajtásában részt vevők feladatait,
b) kiállítja az ellenőrzésekben közreműködő ellenőrök, külső szakértők megbízólevelét,
c) dönt az ellenőrökkel kapcsolatos kizárási kérdésekben,
d) az ellenőrzési program végrehajtása érdekében jogosult egyedi utasítás kiadására az ellenőrzéssel 

összefüggő feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,
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e) jogosult az ellenőrzéssel összefüggésben jelentéstételre vagy beszámoltatásra való kötelezésre,
f ) az  ellenőrzési programban foglaltakon túlmenően meghatározhatja a  konkrét ellenőrizendő 

tárgyköröket.
5.3. Az ellenőrzés vezetőjének munkáját a minisztérium segíti.
5.4. A megbízólevélnek tartalmaznia kell

a) az ellenőrök nevét, beosztását, személyazonosításra alkalmas igazolványának számát,
b) az ellenőrzés helyére, az ellenőrzési programra való utalást,
c) az ellenőrzés végrehajtására, eljárási rendjére vonatkozó jogszabály megnevezését,
d) a megbízólevél érvényességét,
e) a kiállítás keltét,
f ) a kiállításra jogosult aláírását, bélyegzőlenyomatát.

5.5. Az ellenőrzés vezetőjének megbízatása az összefoglaló jelentés jóváhagyásával szűnik meg.

 6. Az ellenőrzés részletes szabályai
6.1. Az  ellenőrzések végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket az  ellenőrzésekben részt vevő 

szervek közösen biztosítják.
6.2. Az ellenőrzés során az ellenőrzésben nem vehet részt az,

a) aki az  ellenőrzött szerv politikai vezető, szakmai felsővezető, szakmai vezető besorolású 
kormánytisztviselőjének hozzátartozója,

b) akinek az  ellenőrzött szervnél vagy annak jogelődjénél az  ellenőrzést megelőző 3 évben 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonya állt fenn, továbbá

c) akitől az ellenőrzés tárgyilagos lefolytatása egyéb okból nem várható el.
6.3. Az ellenőr a vele szemben fennálló kizárási okot köteles haladéktalanul bejelenteni az ellenőrzés vezetőjénél.
6.4. Az  ellenőrzött kormányhivatal főispánja, főigazgatója jogosult a  kizárási okot bejelenteni az  ellenőrzés 

vezetőjénél.
6.5. Az  ellenőrzés vezetőjének kizárásáról a  miniszter rendelkezik. Az  ellenőrzés vezetőjének kizárása esetén 

a miniszter új ellenőrzési vezetőt jelöl ki.

 7. Helyszíni ellenőrzés
7.1. A  helyszíni ellenőrzést – az  ellenőrzés vezetője eltérő utasításának hiányában – annak megkezdése előtt 

legalább 10 nappal korábban írásban be kell jelenteni az ellenőrzött kormányhivatal vezetőjének, kivéve, ha 
ez az ellenőrzés célját veszélyeztetné.

7.2. A helyszíni ellenőrzés az ellenőrzött szervnél folytatott, annak teljes tevékenységéről vagy egy meghatározott 
részéről a munkafolyamatokba történő betekintés, az iratok tanulmányozása, valamint interjú útján szerzett 
megfigyeléseken, összehasonlító értékeléseken, megállapításokon alapuló vizsgálati módszer.

7.3. A  helyszíni ellenőrzést – a  lehetőségekhez képest – úgy kell ütemezni és lefolytatni, hogy az  a  legkisebb 
mértékben és a  legrövidebb ideig zavarja az  ellenőrzött szerv tevékenységét a  feladatok ellátásában, 
ugyanakkor az  ellenőrzés alaposságát ne veszélyeztesse, továbbá az  indokolatlan gyorsaság ne idézze elő 
az adat- és információkérés folyamatos kiegészítésének szükségességét.

 8. Adat- és információkérés
8.1. Az ellenőr jogosult az ellenőrzési program végrehajtása érdekében

a) a kormányhivatalok tevékenységének és működésének főbb jellemzőiről, belső szabályozottságáról, 
a  szabályozás hatásfokáról, a  feladataik teljesítésének jogszerűségéről és eredményességéről, 
a szervek tevékenységével és működésével kapcsolatban felmerült szabályozási igényekről,

b) a kormányhivatalok személyi állományáról, a fegyelmi és kártérítési eljárásokról, a személyi állomány 
képzettségéről, a  képzési igényekről és lehetőségekről, a  képzés és továbbképzés meghatározott 
irányainak teljesüléséről,

c) a kormányhivatalok és működési környezetük (az együttműködő központi államigazgatási szervek 
helyi szervei, önkormányzati szervek, a  lakosság, valamint egyéb szervezetek) kapcsolatáról, 
valamint

d) az ellenőrzött tevékenységgel összefüggő egyéb
 adatot és információt kérni.
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 9. Iratellenőrzés
9.1. Az ellenőr jogosult az ellenőrzés lefolytatása során iratokat bekérni az ellenőrzött szervtől.
9.2. Az  ellenőrzött szerv az  iratbekérési megkeresésben foglalt határidőn belül, de legfeljebb a  megkeresés 

kézhezvételétől számított 15 napon belül az iratbekérésnek eleget tesz.

 10. Ellenőrzési jegyzőkönyv
10.1. Amennyiben a  helyszíni ellenőrzés során olyan tény, adat, információ jut az  ellenőr tudomására, amely 

akár büntető-, szabálysértési, kártérítési vagy fegyelmi eljárás kezdeményezését teszi indokolttá, az  ellenőr 
ellenőrzési jegyzőkönyvet vesz fel.

10.2. Az ellenőrzési jegyzőkönyv tartalmazza különösen
a) az ellenőrzést végző szerv megnevezését,
b) az ellenőrzés alá vont szerv megnevezését,
c) az ellenőrzés tárgyát, célját,
d) az ellenőrzés típusának, formájának és módjának megjelölését,
e) az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást,
f ) az ellenőrzött időszakot,
g) az  ellenőrök (ezen belül a  külső szakértők), valamint az  ellenőrzés vezetője megnevezését, 

megbízólevelük számát,
h) az ellenőrzés napját, időpontját,
i) a  felelősség megállapításának alapjául szolgáló mulasztásokat, szabálytalanságokat, hivatkozással 

a megállapításokat alátámasztó bizonyítékokra,
j) a felelős személyek nevét és beosztását,
k) a felelősként megjelölt személy nyilatkozatát, hogy a jegyzőkönyv egy példányát átvette, az abban 

foglaltakat megértette, továbbá hogy a jegyzőkönyvi megállapításokra 8 napon belül észrevételeket 
tehet, valamint

l) a jegyzőkönyv kiállításának helyét, keltét, az ellenőr és a felelősként megjelölt személy aláírását.

 11. Az ellenőrzés befejezését követő intézkedések
11.1. Az  átfogó ellenőrzés során feltárt súlyos hibák kiküszöbölése, hiányosságok megszüntetése érdekében 

a  miniszter az  ellenőrzött szerv vezetőjét a  végleges összefoglaló jelentés megküldésével egyidejűleg 
intézkedési terv elkészítésére kéri fel.

11.2. A  téma-, cél- és utóellenőrzések során feltárt súlyos hibák kiküszöbölése, hiányosságok megszüntetése 
érdekében a szakmai irányító az ellenőrzött szerv vezetőjét a végleges összefoglaló jelentés megküldésével 
egyidejűleg intézkedési terv elkészítésére kéri fel, melyet egyidejűleg tájékoztatás céljából megküld 
a miniszter részére.

11.3. Az  intézkedési terv tervezetét legkésőbb az  összefoglaló jelentés megküldésétől számított 30 napon belül 
kell elkészíteni, a szakmai irányítóval egyeztetni, és jóváhagyás céljából
a) átfogó ellenőrzés esetén a miniszterhez vagy
b) téma-, cél- és utóellenőrzés esetén a  szakmai irányítóhoz – a  miniszter egyidejű tájékoztatása 

mellett –
 felterjeszteni.
11.4. A jóváhagyott intézkedési terv tartalmazza

a) a végrehajtandó intézkedéseket,
b) a végrehajtás személyi felelőseit, valamint
c) az ezek végrehajtására rendelkezésre álló határidőket.

11.5. Az  intézkedési tervben meghatározott végrehajtási felelősök az  adott feladat végrehajtásáról a  határidő 
lejártát követő 15 napon belül írásbeli beszámolót készítenek, amelyet
a) átfogó ellenőrzés esetén a miniszternek vagy
b) téma-, cél- és utóellenőrzés esetén a  szakmai irányítónak – a  miniszter egyidejű tájékoztatása 

mellett –
 megküldenek.
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 12. Az ellenőr jogai és kötelezettségei
12.1. Az ellenőr köteles

a) az  ellenőrzésre felkészülni, az  ellenőrzött szerv működésére vonatkozó adatokat előzetesen 
beszerezni, a tevékenységre vonatkozó szabályozást megismerni,

b) a  helyszíni ellenőrzés előtt az  ellenőrizendő szerv, szervezeti egység vezetőjénél bejelenteni 
az  ellenőrzés megkezdését, és felmutatni a  megbízólevelet, kivéve, ha ez  az ellenőrzés célját 
veszélyeztetné,

c) az  ellenőrzés során feltárt jogsértést vagy jelentős szabálytalanságot, fegyelemsértést soron kívül 
jelenteni az ellenőrzött szerv vezetőjének és az ellenőrzés vezetőjének, valamint az érintett személyt 
tájékoztatni a feltárt szabálytalanságról,

d) az ellenőrzött szerv észrevételeit meghallgatni, és ha azok megalapozottak, figyelembe venni,
e) az  ellenőrzés során tett bejelentéseket, panaszokat megvizsgálni, és a  szükséges intézkedéseket 

kezdeményezni,
f ) a tudomására jutott adatok tekintetében a minősített adatokat, magántitkot megtartani,
g) az ellenőrzés megállapításait – az ellenőrzés befejezését követően – az ellenőrzött szervezeti egység 

vezetőjével teljes egészében, a  felelősként megjelölt személyekkel a  rájuk vonatkozó mértékben 
ismertetni,

h) ha az  ellenőrzés során tett megállapítások indokolják – az  ügy jellegétől függően – büntető, 
szabálysértési, fegyelmi vagy kártérítési eljárás megindítását kezdeményezni,

i) megállapításait jelentésben rögzíteni.
12.2. Az ellenőr jogosult

a) az előírt rend megtartásával az ellenőrzött szerv hivatali helyiségeibe belépni,
b) a  szerv tevékenységével összefüggő iratokba, nyilvántartásokba, adatkezelési rendszerekbe 

betekinteni, az eredeti okmányokat átvenni, vagy azokról – az ügykezelési szabályok betartásával – 
másolatot készíteni,

c) a  minősített adatok kezelésére, a  biztonsági előírásokra vonatkozó szabályok megtartásával 
a szükséges okmányokat tanulmányozni,

d) szóban vagy írásban tájékoztatást kérni, személyeket szóban vagy jegyzőkönyvben meghallgatni, 
kérdőívek kitöltésére felhívni,

e) jogsértésre, súlyos szabálytalanságra, fegyelmi vétségre utaló adatokat tartalmazó okiratot 
a jegyzőkönyvhöz, illetve jelentéséhez csatolás céljából – átvételi elismervény ellenében – bevonni,

f ) szakértő, szaktanácsadó bevonását kezdeményezni,
g) a feladatokat vétkesen mulasztók felelősségre vonására javaslatot tenni.

12.3. Az ellenőr felelős
a) az ellenőrzés szakszerű elvégzéséért,
b) az  ellenőrzési program által meghatározott körben minden lényeges tény megállapításáért és 

a megállapítások helytállóságáért.
12.4. Ha az ellenőr a tudomására jutott jogsértés, súlyos szabálytalanság esetén az előírt módon nem intézkedik, 

az ebből adódó következményekért fegyelmi és kártérítési felelősség terheli.

 13. Az ellenőrzött szerv vezetőjének jogai és kötelezettségei
13.1. Az ellenőrzött szerv vezetője köteles

a) az  ellenőrzést végző szervet és az  ellenőrt feladataik ellátásában segíteni, az  általuk kért 
tájékoztatást megadni, adatokat, iratokat rendelkezésre bocsátani,

b) biztosítani az  ellenőrzést végző szerv munkatársainak helyszíni munkafeltételeit, az  ellenőrzési 
jogosultságuk gyakorlását.

13.2. Az  ellenőrzött szerv vezetője felel az  ellenőrzött szervnél a  megállapítások és javaslatok alapján – szükség 
esetén – végrehajtandó intézkedések megvalósulásáért.
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6. melléklet az 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A kormányhivatal, illetve a járási (fővárosi kerületi) hivatal egyszerűsített hatósági ellenőrzési 
hatáskörébe tartozó jogszabálysértések

 1. A fogyasztóvédelem területén:
1.1. a  fogyasztóknak megvételre kínált termék eladási áráról és egységáráról, illetve a  szolgáltatás díjáról szóló 

tájékoztatás hiánya,
1.2. magyar nyelven kiadott sajtótermékben, magyar nyelvű rádió-, illetve televízió-műsorban, továbbá 

szabadtéri reklámhordozón közzétett gazdasági reklámban a  reklám szövegének magyar nyelven történő 
megjelenítésének elmulasztása,

1.3. az üzlet feliratain az üzlet elnevezésére, valamint az üzletben, az üzlet kirakatában a fogyasztók tájékoztatását 
szolgáló közleményekre vonatkozó követelmények megsértése,

1.4. a  dohánytermék, az  elektronikus cigaretta, a  dohányzást imitáló elektronikus eszköz, valamint az  utántöltő 
flakon csomagolási egységére vonatkozó előírások megsértése,

1.5. a  vásárlók könyvének az  üzlettérben a  vásárlók által jól látható és könnyen hozzáférhető helyen történő 
kihelyezésének elmulasztása,

1.6. üzletek nyitvatartási idejéről és abban bekövetkezett változásokról szóló tájékoztatás megsértése,
1.7. a joghatással járó méréshez szükséges hiteles mérőeszközökre vonatkozó jogszabályi előírások megsértése,
1.8. a  fiatalkorúak alkoholtartalmú termékkel, illetve dohánytermékkel, elektronikus cigarettával, dohányzást 

imitáló elektronikus eszközzel vagy utántöltő flakonnal történő kiszolgálása.

 2. A foglalkoztatás-felügyelet területén:
2.1. a munkaszerződés írásba foglalásának elmulasztása,
2.2. a  törvényes képviselő hozzájárulásának hiánya a  fiatal munkavállaló munkaszerződés megkötésére, 

módosítására, megszüntetésére vagy kötelezettségvállalásra irányuló jognyilatkozatánál,
2.3. a munkavállalóra vonatkozó életkori feltételek megsértése,
2.4. a munkaszerződés kötelező tartalmi elemeinek hiánya,
2.5. a rendes és rendkívüli munkaidő nyilvántartásának elmulasztása,
2.6. a  kötelező legkisebb munkabérről (minimálbér) és a  garantált bérminimumról szóló kormányrendeletben 

foglaltak és a kollektív szerződés munkabérre vonatkozó rendelkezéseinek megsértése,
2.7. a munkabér kifizetésének elmulasztása,
2.8. a kifizetett munkabér elszámolásáról adandó írásbeli tájékoztató elmulasztása,
2.9. a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott 

harmadik országbeli állampolgár (a továbbiakban: harmadik országbeli állampolgár) Magyarország területén 
történő foglalkoztatására irányuló jogviszony létesítéséhez az  idegenrendészeti hatóság által a  harmadik 
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott összevont 
kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedély hiánya,

2.10. a  harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén történő foglalkoztatására irányuló jogviszony 
létesítéséhez a  nem összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodásra jogosító engedélyt 
kérelmező harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatásához kiadott munkavállalási 
engedély hiánya,

2.11. a munkaviszony megszűnését követően a munkavállalónak átadandó iratok kiadásának elmulasztása.

 3. A munkavédelem területén:
3.1. a munkakör betöltéséhez szükséges egészségügyi alkalmassági vizsgálat elmulasztása,
3.2. munkavédelmi oktatás megtartásának elmulasztása,
3.3. munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának hiánya,
3.4. foglalkozás-egészségügyi alapellátás biztosításának elmaradása,
3.5. munkavédelmi képviselők választása megszervezésének elmulasztása.

 4. Az élelmiszerlánc-biztonság területén:
4.1. fogyaszthatósági határidő lejárta utáni forgalomba hozatal, azzal, hogy a  hatáskör a  jogkövetkezmények 

alkalmazása körében az  intézkedések közül csak az  élelmiszer élelmiszerként történő forgalomba 
hozatalának megtiltására terjed ki,
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4.2. minőségmegőrzési határidő lejárta utáni forgalomba hozatal, azzal, hogy a  hatáskör a  jogkövetkezmények 
alkalmazása körében az  intézkedések közül csak az  élelmiszer élelmiszerként történő forgalomba 
hozatalának megtiltására terjed ki,

4.3. magyar nyelvű élelmiszer-jelölés hiánya,
4.4. a termék beszerzését igazoló dokumentum hiánya,
4.5. élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben történt regisztráció hiánya.

 5. A népegészségügy területén:
5.1. dohánytermékek – beleértve az elektronikus cigarettát, valamint a dohányzást imitáló elektronikus eszközt is – 

fogyasztására vonatkozó tilalmak, valamint kötelezettségek megszegése,
5.2. a dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeken, helyiségekben, közterületeken 

a feliratok, jelzések hiánya,
5.3. a nemdohányzó intézményekben a feliratok, jelzések hiánya.

7. melléklet az 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez

GÜP-ben intézhető ügyek

 1. Forgalmi engedély cseréjére irányuló kérelem
 2. Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével
 3. Törzskönyv elvesztésének bejelentése (pótlásra irányuló kérelem nélkül)
 4. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat megtétele
 5. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat visszavonása
 6. Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
 7. Közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
 8. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása iránti kérelem
 9. Jármű forgalomból történő átmeneti időszakra történő kivonása iránti kérelem
10. Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti kérelem
11. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásának a lejárati idő előtt megelőzően való megszüntetése iránti 

kérelem
12. Származás-ellenőrzés nyilvántartásba vétele iránti kérelem
13. Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról
14. Üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentése
15. Jármű átrendszámozása iránti kérelem (forgalmi engedély cseréjével együtt)
16. Közúti közlekedési okmánykiállítással nem járó záradék bejegyzése, törlése iránti kérelem
17. Az  előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését és eredményét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása 

a nyilvántartásból (ha az korábban nem került kézbesítésre)
18. Hatósági bizonyítvány másolat kiállítása az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból
19. Új jármű első forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla 

kiadásával)
20. Használt jármű forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla 

kiadásával)
21. Jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése iránti kérelem (ideiglenes forgalmi engedély, 

ideiglenes rendszámtábla és szükség esetén indítási napló kiadása – a rendszám jellegétől függően)
22. Gépjármű átírása iránti kérelem (a  járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele, törzskönyv és 

forgalmi engedély kiadásával)
23. Különleges rendszámtábla kiadása iránti kérelem (világoszöld alapszínű rendszámtáblák esetében)
24. Törzskönyv cseréjére irányuló kérelem
25. Törzskönyv pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével együtt
26. Rendszámtábla elvesztésének, ellopásának bejelentése és rendszámtábla pótlására irányuló kérelem
27. Rendszámtábla megrongálódása esetén annak utángyártása iránti kérelem
28. Regisztrációs matrica pótlására irányuló kérelem
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29. Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
30. Származás-ellenőrzés nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
31. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés bevonásával
32. Külföldi hatósági engedély és jelzés bevonása

8. melléklet az 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A kormányablakban azonnal intézhető ügyek

 1. Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem
 2. Személyazonosító igazolvány eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének, megrongálódásának, 

illetve megtalálásának bejelentése
 3. Lakóhely címének, megváltoztatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót 

és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés)
 4. Tartózkodási hely címének, megváltoztatásának, megszüntetésének, megújításának a  bejelentése és 

nyilvántartásba vétele, valamint a  személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása 
(lakcímbejelentés)

 5. A  törvényes képviselő arra irányuló kérelme, hogy a  személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány tartalmazza a 14. életévét be nem töltött kiskorú esetén a kiskorú törvényes képviselőinek nevét 
és a kiállítás időpontja szerinti telefonszámát

 6. Lakcímbejelentésről értesítés kérése
 7. Szállásadói nyilatkozat bejelentése és nyilvántartásba vétele
 8. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról szóló nyilatkozat megtétele, 

visszavonása
 9. Forgalmi engedély cseréjére irányuló kérelem
10. Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével
11. Törzskönyv elvesztésének bejelentése (pótlásra irányuló kérelem nélkül)
12. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat megtétele
13. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat visszavonása
14. Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
15. Közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
16. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása iránti kérelem
17. Jármű forgalomból történő átmeneti időszakra történő kivonása iránti kérelem
18. Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti kérelem
19. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásának a lejárati idő előtt megelőzően való megszüntetése iránti 

kérelem
20. Származás-ellenőrzés nyilvántartásba vétele iránti kérelem
21. Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról
22. Üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentése
23. Jármű átrendszámozása iránti kérelem (forgalmi engedély cseréjével együtt)
24. Közúti közlekedési okmánykiállítással nem járó záradék bejegyzése, törlése iránti kérelem
25. Parkolási igazolvány kiadására irányuló kérelem
26. Parkolási igazolvány cseréjére irányuló kérelem
27. Parkolási igazolvány pótlására irányuló kérelem
28. Közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
29. Nemzetközi vezetői engedély kiállítása iránti kérelem
30. Az  előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését és eredményét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása 

a nyilvántartásból (ha az korábban nem került kézbesítésre)
31. Hatósági bizonyítvány másolat kiállítása az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból
32. Útlevél tároló elem adattartalmának ellenőrzésére irányuló kérelem
33. Papíralapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem
34. Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat iránti kérelem
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35. Az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleme adattartalmának ellenőrzése
36. A  személyazonosító igazolvány kiadása és az  egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól 

szóló kormányrendelet (a  továbbiakban: Szig. R.) szerinti állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó 
PIN kód, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29/C. § 
(3)  bekezdése szerinti elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozása és cseréje, a  visszavonási jelszó 
cseréje, valamint a blokkolódott PUK kód feloldása

37. A  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29/C.  § 
(3)  bekezdése szerinti e-aláírási funkcióhoz és időbélyegzés szolgáltatáshoz tartozó szolgáltatási szerződés 
megkötésével, új tanúsítvány igényléssel és tanúsítvány visszavonással kapcsolatos, a  Szig. R.-ben előírt 
feladatok

38. Papíralapú hiteles földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem
39. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér önrendelkezési nyilatkozattal kapcsolatos bejelentés
40. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér önrendelkezési nyilatkozattal kapcsolatos bejegyzésekről való 

tájékoztatás kérése
41. A személyazonosító igazolvány tároló elemén a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

szóló 1992. évi LXVI. törvény 5.  § (23)  bekezdése szerinti vészhelyzet esetén értesítendő telefonszáma 
rögzítése, cseréje és törlése

42. Az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára 
jogosultak nyilvántartásában a jogosult járművek kérelem alapján történő rögzítése, módosítása

43. Az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára 
jogosultak nyilvántartásában a jogosult járművek kérelem alapján történő törlése

44. Az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára 
jogosultak nyilvántartásából történő adatszolgáltatás iránti kérelem

45. Új jármű első forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla 
kiadásával)

46. Használt jármű forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla 
kiadásával)

47. Jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése iránti kérelem (ideiglenes forgalmi engedély, 
ideiglenes rendszámtábla és szükség esetén indítási napló kiadása – a rendszám jellegétől függően)

48. Gépjármű átírása iránti kérelem (a  járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele, törzskönyv és 
forgalmi engedély kiadásával)

49. Különleges rendszámtábla kiadása iránti kérelem (világoszöld alapszínű rendszámtáblák esetében)
50. Földműves nyilvántartásból papíralapú hiteles adatlap másolat kiadása iránti kérelem
51. Kérelem meghatalmazás Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzítésére
52. Kérelem Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzített meghatalmazás visszavonására
53. Kérelem törvényes képviseleti jogosultság Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzítésére
54. Kérelem Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzített törvényes képviselet törlésére
55. A  biztosított, illetve egészségügyi szolgáltatásra jogosult belföldi személyek esetében az  Európai 

Egészségbiztosítási Kártya kiállítása iránti kérelem
56. A biztosított, illetve egészségügyi szolgáltatásra jogosult belföldi személyek esetében Társadalombiztosítási 

Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány másodlatának kiadása iránti kérelem
57. A személyazonosító igazolvány tároló elemén a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásazonosító rögzítése
58. Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
59. A  Covid19-világjárvány idején a  szabad mozgás megkönnyítése érdekében az  interoperábilis, Covid19-

oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, 
ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerinti uniós digitális Covid-igazolvány kiállítása
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9. melléklet az 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek

 1. Állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelem
 2. Állandó személyazonosító igazolvány cseréje, pótlása iránti kérelem
 3. Letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személy nyilvántartásba vétele, valamint okmányok kiállítása 

az idegenrendészeti és menekültügyi hatóságnál indult kérelem alapján
 4. Lakcím érvénytelenségének megállapítása iránti kérelem
 5. Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával történő elhagyás bejelentése
 6. Külföldről hazatérő magyar állampolgár bejelentése a  személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételhez 

szükséges személyi és lakcímadatokra vonatkozóan
 7. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás iránti kérelem
 8. Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem (első vezetői engedély)
 9. Vezetői engedély cseréje iránti kérelem
10. Vezetői engedély pótlása iránti kérelem
11. EGT-államban kiállított vezetői engedély cseréje iránti kérelem
12. Külföldi vezetői engedély visszahonosítása
13. Törzskönyv cseréjére irányuló kérelem
14. Törzskönyv pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével együtt
15. Rendszámtábla elvesztésének, ellopásának bejelentése és rendszámtábla pótlására irányuló kérelem
16. Rendszámtábla megrongálódása esetén annak utángyártása iránti kérelem
17. Regisztrációs matrica pótlására irányuló kérelem
18. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem
19. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban
20. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban
21. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem
22. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban
23. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban
24. Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem
25. Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban
26. Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem
27. Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban
28. Külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartásba vétele
29. Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
30. Származás-ellenőrzés nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
31. Közúti közlekedési okmánytárból adatszolgáltatás iránti kérelem
32. Védettségi igazolvány cseréje, pótlása iránti kérelem benyújtása, védettségi igazolvány kiállításával 

kapcsolatos panaszok kezelése

10. melléklet az 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A kormányablak által végzett kiegészítő szolgáltatások

 1. Ügyfélkapu-regisztráció
 2. Egyedi hatósági ügyek intézéséhez internetes kapcsolati lehetőség és informatikai segítség nyújtása
 3. A Közigazgatási Szankciók Nyilvántartásából az ügyfél részére a rá vonatkozó adatokról történő tájékoztatás
 4. Elektronikus gyűjtőtárhely és feltöltő tárhely létesítése az  Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat 

Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerben, felvilágosítás és segítségnyújtás az  Építésügyi 
hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer kapcsán az elektronikus 
ügyintézésre vonatkozóan
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 5. Internethasználat és -hozzáférés biztosítása az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ, valamint 
az Országos Építésügyi Nyilvántartás adataihoz és elektronikus alkalmazásainak használatához, elektronikus 
ügyintézés indításához

 6. Az  egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásra jogosultakról vezetett nyilvántartásában való szereplés 
– az egészségbiztosító elektronikus szolgáltatásának igénybevételével való – ellenőrzése

 7. A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos elektori gyűlés megtartása és lebonyolítása
 8. A kormányablak betekintési lehetőséget biztosít az Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Rendszer 

cégadatbázisába
 9. Ügyfélkapu-regisztráció birtokában az  ingatlan-nyilvántartásból nem hiteles és elektronikusan hitelesített 

tulajdonilap-másolat lekérdezésének biztosítása
10. Cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásról tájékoztatás
11. Egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszer kártyafelhasználói regisztráció
12. Ügyintézési rendelkezés tétele
13. Megtett ügyintézési rendelkezésről szóló igazolás kiadásának kérése
14. Ügyfélkapu-regisztráció birtokában internethasználat biztosítása a  személyiadat- és lakcímnyilvántartás 

tekintetében adatszolgáltatások alanyára vonatkozó tájékoztatás iránti kérelem elektronikus úton történő 
benyújtásához

15. Internethasználat és -hozzáférés biztosítása a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok 
nyilvántartásához

16. Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás birtokában a  hatósági erkölcsi bizonyítvány 
elektronikus úton történő benyújtásának biztosítása

17. Pénzügyi fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések, a  Pénzügyi Békéltető Testület közigazgatási 
hatósági eljárásnak nem minősülő eljárására irányuló kérelmek továbbítása

18. Tiltakozás továbbítása Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben tárolt személyes adatok kezelése ellen
19. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos adatmódosítás iránti kérelem továbbítása
20. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos adatvédelmi incidens bejelentésének továbbítása
21. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos adathordozhatósághoz való jog gyakorlása iránti 

kérelem továbbítása
22. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben kezelt adatokról tájékoztatás kérésének továbbítása
23. Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatások kezdeményezése
24. Levéltári adatok igénylése építésügyi hatósági eljárások támogatásához
25. Levéltári adatok igénylése a hadigondozási igényjogosultság megállapításához, hadigondozással kapcsolatos 

iratok megkeresése és másolatok készítése
26. Levéltárban lévő hagyatéki iratokra vonatkozó adatok igénylése és másolat készítése
27. Levéltári adatszolgáltatás az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett jogok és tények igazolására vonatkozóan
28. Levéltári adatszolgáltatás és másolatkiadás a Levéltár őrizetében lévő bírósági iratanyagokról
29. Levéltári adatszolgáltatás munkaviszony, nevelési segély, illetve ösztöndíj folyósítása, nyugdíj-, valamint 

társadalombiztosítási és egyéb kapcsolódó ügyekben
30. Levéltárban lévő névváltoztatási iratokról másolat készítése
31. Levéltári adatszolgáltatás tanulóidőre, illetve iskolai végzettségre vonatkozóan
32. A  magánútlevél iránti kérelmet előterjesztő Magyarországon élő magyar állampolgárként történő 

nyilvántartásba vételéhez szükséges adatlap továbbítása
33. A  magánútlevél iránti kérelmet előterjesztő külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba 

vételéhez szükséges adatlap továbbítása
34. Adatváltozás-kezelési szolgáltatásra regisztráció, a regisztráció módosítása
35. Adatváltozás-kezelési szolgáltatás igénybevétele
36. Adatváltozás-kezelési szolgáltatás törlése
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11. melléklet az 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A kormányablakban hivatalból intézhető ügyek

 1. Az egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése
 2. Vezetési jogosultság szüneteltetése
 3. Vezetői engedély visszavonása és vezetési jogosultság szüneteltetése
 4. Külföldi vezetői engedély bevonása és vezetési jogosultság szüneteltetése
 5. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés bevonásával
 6. Jármű forgalomból történő átmeneti kivonása
 7. Külföldi hatósági engedély és jelzés bevonása
 8. Személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása költözéssel nem járó lakcímváltozás 

esetén
 9. Lakcím érvénytelenségének megállapítása
10. Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgár külföldön élő magyar 

állampolgárként történő nyilvántartásba vétele és új hatósági igazolvány kiállítása
11. A mozgásukban korlátozott személyek parkolási igazolványának visszavonása
12. Állampolgársági eskü letételét követően az  okmányok átadása, megsemmisítése a  jogszabályban 

meghatározott esetekben
13. Az elhunyt személyek okmányaival kapcsolatos intézkedések megtétele

12. melléklet az 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Azon ügykörök, amelyekre a benyújtott kérelem ügyintézési állapotára vonatkozó tájékoztatás 
a kormányablakban biztosítható

1. Gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
2. Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

13. melléklet az 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A kormányablakban aláírópad, valamint kormányhivatali aláírás-nyilvántartásban található 
aláírásminta útján intézendő ügytípusok

 1. Ügyfélkapu-regisztráció
 2. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos adatmódosítás iránti kérelem továbbítása
 3. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos adathordozhatósághoz való jog gyakorlása iránti 

kérelem továbbítása
 4. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben kezelt adatokról tájékoztatás kérésének továbbítása
 5. Papíralapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem
 6. Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat iránti kérelem
 7. Papíralapú hiteles földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem
 8. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér önrendelkezési nyilatkozattal kapcsolatos bejelentés
 9. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér önrendelkezési nyilatkozattal kapcsolatos bejegyzésekről való 

tájékoztatás kérése
10. Földműves nyilvántartásból papíralapú hiteles adatlap másolat kiadása iránti kérelem
11. Kérelem meghatalmazás Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzítésére
12. Kérelem Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzített meghatalmazás visszavonására
13. Kérelem törvényes képviseleti jogosultság Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzítésére
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14. Kérelem Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzített törvényes képviselet törlésére
15. A  biztosított, illetve egészségügyi szolgáltatásra jogosult belföldi személyek esetében az  Európai 

Egészségbiztosítási Kártya kiállítása iránti kérelem
16. A biztosított, illetve egészségügyi szolgáltatásra jogosult belföldi személyek esetében Társadalombiztosítási 

Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány másodlatának kiadása iránti kérelem
17. Nevelési ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem (családi pótlék)
18. Iskoláztatási támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem (családi pótlék)
19. Gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
20. Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
21. Anyasági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
22. Családtámogatási ellátások kapcsán az  ellátásra való jogosultságot, illetve annak összegét érintő adatokra 

vonatkozó bejelentés
23. Fogyatékossági támogatás továbbfolyósítása iránti kérelem
24. Földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó nagycsaládos háztartások számára kedvezmény 

megállapítása iránti kérelem
25. Nagycsaládos kedvezményre vonatkozóan a  felhasználási hely és jogosultságot érintő egyéb adat 

megváltozása esetén az erről szóló adatváltozás bejelentése
26. A  családi pótlék (nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás) folyósításának lemondásáról tett nyilatkozat és 

annak visszavonása
27. Családi otthonteremtési kedvezményhez, otthonteremtési kamattámogatáshoz vagy adó-visszatérítési 

támogatáshoz hatósági bizonyítvány igénylése
28. Az első sikeres nyelvvizsga díjának támogatása iránti kérelem továbbítása
29. Babaváró kölcsönhöz hatósági bizonyítvány (TB jogviszony igazolás) igénylése
30. Magánszemély adatszolgáltatási kérelme az egészségbiztosítás közhiteles nyilvántartásából
31. Álláskeresők nyilvántartásba vétele iránti kérelem
32. Álláskeresési járadék megállapítása iránti kérelem
33. Adatváltozás-kezelési szolgáltatásra regisztráció, a regisztráció módosítása
34. Adatváltozás-kezelési szolgáltatás igénybevétele
35. Adatváltozás-kezelési szolgáltatás törlése
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A Kormány 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelete
egyes rendészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím és a  3.  melléklet tekintetében a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 
LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100.  § (1)  bekezdés l)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 4. alcím tekintetében a  vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (7)  bekezdés t)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az 5. alcím és a  4.  melléklet tekintetében a  lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100.  § (1)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 7. alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100.  § (1)  bekezdés k)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 8. alcím tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. (1) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a  vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (7)  bekezdés v)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 10. alcím és az  5.  melléklet tekintetében a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996. évi 
XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47.  § 
(1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47.  § 
(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 14. alcím tekintetében a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47.  § 
(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 15. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (1) bekezdés 
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 16. alcím és a 6. melléklet tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/C. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 17. alcím és a 7. melléklet tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 18. alcím tekintetében a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 
246. § e) pontjában, a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII. törvény 340. § 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 19. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015.  évi XLII. törvény 340.  § 9a.  pontjában, a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281.  § (4)  bekezdés 
15. pontjában, valamint a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 
103/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló  
125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 
1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

 (2) A  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 
10. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
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2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 21. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  (4)  bekezdéstől eltérően a  30.  § (7)  bekezdése szerinti, külföldön letelepedni szándékozó polgár esetében 
a  konzuli tisztviselőnél előterjesztett, a  külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozatot és a  külföldön letelepedni 
szándékozó polgár által személyesen, törvényes képviselő, meghatalmazott útján vagy postai úton leadott hatósági 
igazolványt a  konzuli tisztviselő haladéktalanul megküldi a  nyilvántartást kezelő szervnek, amely azt továbbítja 
az érintett polgár utolsó ismert lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalnak.”

3. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése a következő f ) és g) ponttal egészül ki:
(A nyilvántartás szerve)
„f ) a  vezetői engedély automatikus hivatalbóli kiállítása érdekében, valamint a  vezetői engedély-kiállítás 
feltételeinek előzetes ellenőrzése céljából a közúti közlekedési nyilvántartó szerv, valamint a közlekedési igazgatási 
hatóság, valamint
g) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv részére hatósági feladatai ellátásához szükséges”
(kutatási kérelmére a közölt hiányos, illetve töredékadatoknak megfelelő személyek adatait szolgáltatja.)

4. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 30. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Titkos örökbefogadással, valamint annak hatálytalanná válásával vagy felbontásával összefüggésben 
az  elektronikus anyakönyvbe bejegyzés teljesítésére jogosult személy a  nyilvántartás hatálya alá tartozó polgár 
anyakönyvben rögzített – Nytv. 11.  § (1)  bekezdésében meghatározott – személyi adatait, valamint lakóhelyét 
–  kiskorú esetén az  (1)  bekezdésnek megfelelően vagy külföldi lakóhely esetén magyarországi lakóhelyének 
hiányát – átvezeti a nyilvántartáson.
(7) A (6) bekezdés szerinti adatok nyilvántartáson történő átvezetését követően külföldi lakóhely esetén a polgárnak 
Magyarország területének külföldi letelepedés szándékával történő elhagyását külföldi letelepedési nyilatkozattal 
be kell jelentenie.”

5. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

6. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
a) 10.  § (2)  bekezdésében a  „nála előterjesztett” szövegrész helyébe az  „a nála, valamint – elektronikus 

azonosítási szolgáltatás használata nélkül – elektronikus úton előterjesztett” szöveg,
b) 17. § (1) bekezdés f ) pontjában a „hivatal a” szövegrész helyébe a „hivatal, valamint a 21. § (4a) bekezdésében 

meghatározott esetben az érintett polgár utolsó ismert lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási 
hivatal a” szöveg,

c) 22. § (5) bekezdés e) pontjában a „megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe a „vármegyei kormányhivatal,” 
szöveg,

d) 31.  § (3)  bekezdésében a  „14. életévet betöltött kiskorú gyermek” szövegrész helyébe a  „korlátozottan 
cselekvőképes kiskorú” szöveg,

e) 31. § (5) bekezdésében a „lakóépületben” szövegrész helyébe a „lakóépületében” szöveg, valamint a „lakóhely” 
szövegrész helyébe a „lakcím” szöveg,

f ) 33.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „magánszemély” szövegrész helyébe a „természetes személy vagy jogi 
személy” szöveg

lép.
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7. §  Hatályát veszti a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
a) 22. § (5) bekezdés c) pontjában a „valamint” szövegrész,
b) 39. § (4) bekezdése.

3. A kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról szóló  
143/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása

8. §  A kerékbilincs alkalmazásával és a  járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról szóló 143/1995. (XI. 30.) 
Korm. rendelet 6. § b) pontjában az „úton álló” szövegrész helyébe az „úton vagy tűzoltási felvonulási területen álló” 
szöveg lép.

4. A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

9. §  A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés b) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A katasztrófavédelemről szóló törvényben meghatározott veszélyhelyzeti feltételek fennállása esetén)
„b) a területi védelmi bizottság (a továbbiakban: védelmi bizottság) elnöke,”
(javaslatot tesz a  vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszternek a  veszélyhelyzet kihirdetésének 
kezdeményezésére.)

10. §  A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 16. § b) pontjában a „Helyi 
Védelmi Bizottság” szövegrész helyébe a „helyi védelmi bizottság” szöveg, valamint a „Megyei Védelmi Bizottság” 
szövegrész helyébe a „védelmi bizottság” szöveg lép.

5. A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) A  fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) A  lőfegyver, a  lőfegyverdarab, a  lőszer (lőszerelem), a  flóbert töltény, a  festéklövő fegyver, a  gáz- és 
riasztófegyver, a gáztöltény, a riasztótöltény, a vaktöltény, a légfegyver, a muzeális fegyver gyártását, a Magyarország 
területén történő forgalmazását, a  lőfegyver, a  lőfegyverdarab, a  lőszer (lőszerelem) kereskedelmi célú kivitelét, 
behozatalát a  tevékenység helye, az  ország területén történő átszállítását a  Magyarország területére történő 
határátlépés helye szerint illetékes vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság engedélyezi.”

 (2) A  fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4.  § (5)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(5) Az európai lőfegyvertartási engedély kiadása és a  lőfegyver, a  lőfegyverdarab, a  lőszer nem kereskedelmi célú 
behozatala és kivitele a (2)–(4) bekezdésben meghatározott hatóság hatáskörébe tartozik.”

12. §  A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 5/B.  § (4)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(4) A lőtér üzemeltetésére jogosító engedély kiadására irányuló eljárásban ügyfélnek minősül a lőtér veszélyességi 
hatásterületén lévő ingatlan tulajdonosa is, valamint az is, akinek a lőtér veszélyességi hatásterületén lévő ingatlanra 
vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.”

13. §  A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § A 4. számú mellékletben meghatározott hatósági igazolvánnyal kell ellátni
a) a lőfegyver gyártását, valamint
b) a forgalmazási és javítási tevékenységet közvetlenül
végző személyeket.”
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14. §  A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § Lőfegyver, lőszer tartása munkavégzési célra engedélyezhető
a) lőfegyver-kereskedő egyéni vállalkozónak, lőszerpróbára,
b) lőtér üzemeltetésére engedéllyel rendelkező egyéni vállalkozónak, a  lőtér üzemeltetési engedélyben és 
a lőtérszabályzatban meghatározott lőfegyverre,
c) igazságügyi fegyverszakértőnek feladatköréhez kapcsolódóan,
d) annak a személynek, akinek a foglalkozása gyakorlásához a szolgálati lőfegyver tartását törvény írja elő, valamint
e) a vadon élő állat gyérítésére jogosultnak a gyérítéshez jogszerűen használható lőfegyverre és az ahhoz tartozó 
lőszerre vonatkozóan.”

15. §  A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 23.  § (3)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(3) Az  (1)  bekezdés alkalmazása során minősített sportlövő az, akinek az  országos sportági szakszövetség által 
kiadott minősítése van.”

16. §  A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 35/A. § (1a) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1a) A  30.  § (1a)  bekezdésében meghatározott engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt a  25. számú 
melléklet szerint kell kiállítani.”

17. § (1) A  fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 37.  § (3)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(3) Vadászlőfegyver és a hozzá tartozó lőszer átengedhető
a) vadászatra a vadászlőfegyver tartására jogosultnak, valamint
b) lőtéren a  vadászvizsgára felkészítő és azt megelőző tanfolyam teljesítéséről szóló – a  jogszabályban 
meghatározott – igazolással rendelkező, a tizenhatodik életévét betöltött személynek.”

 (2) A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 37. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel 
egészül ki:
„(3a) A  (3)  bekezdés b)  pontjának az  alkalmazása során nem fogadható el a  vadászvizsgára felkészítő és azt 
megelőző tanfolyam teljesítéséről szóló igazolás abban az  esetben, ha az  tartalmazza az  arra vonatkozó 
nyilatkozatot, hogy a  kizárólag vadászíjjal, ragadozó madárral vagy magyar agárral vadászni kívánó személy 
a gyakorlati lővizsgát nem kívánja teljesíteni.
(3b) A  vadászvizsgára felkészítő és azt megelőző tanfolyam, illetve a  vadászvizsga során használt lőfegyvert és 
lőszert a lőtér üzemeltetője a lőtéren
a) a vadászvizsgára felkészítő és azt megelőző tanfolyamon részt vevő, a tizenhatodik életévét betöltött személynek, 
valamint
b) a vadászvizsgán vizsgázóként részt vevő személynek
átengedheti.”

18. §  A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 12. számú melléklete helyébe 
a 4. melléklet lép.

19. §  A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 26.  § (5)  bekezdésében az „útján megtett” 
szövegrész helyébe az „útján vagy az elektronikus ügyintézés szabályai szerint megtett” szöveg lép.

6. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló  
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

20. § (1) A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 
6. § (3) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki:
(Az ORFK közigazgatási hatáskörében gondoskodik a hatáskörébe utalt közigazgatási hatósági eljárások lefolytatásáról, 
ellátja a hatósági, nyilvántartási és ellenőrzési feladatokat, ennek keretében)
„b) felügyeli a  személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységgel kapcsolatos hatósági 
feladatok végrehajtását,”
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 (2) A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 
6. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ORFK közigazgatási hatáskörében gondoskodik a hatáskörébe utalt közigazgatási hatósági eljárások lefolytatásáról, 
ellátja a hatósági, nyilvántartási és ellenőrzési feladatokat, ennek keretében)
„h) lefolytatja – a miniszteri rendeletben meghatározottak szerint nem engedélyköteles gépjárművek kivételével – 
a  nemzetbiztonsági szolgálatok, a  büntetés-végrehajtás, a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv, a  létesítményi 
tűzoltóság, az  önkéntes tűzoltó egyesület, a  Magyar Honvédség, a  Legfőbb Ügyészség és a  közlekedési balesetek 
szakmai vizsgálatát végző közlekedésbiztonsági szerv által használt gépjárművek megkülönböztető jelzéseinek 
felszerelésére, valamint a  hatáskörébe tartozó közúti közlekedés biztonságára vonatkozó hatósági eljárást, 
a rendőr-főkapitányságok megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelése, illetve visszavonása tárgyában hozott 
első fokú döntésével szemben benyújtott fellebbezéseket másodfokon elbírálja, továbbá ezekben az  ügyekben 
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szervként jár el,”

21. §  A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 
9. §-a a következő x) ponttal egészül ki:
(A Készenléti Rendőrség az  ORFK – közvetlenül az  országos rendőrfőkapitány útján ellátott – irányítása alatt önálló 
feladat- és hatáskörrel, országos illetékességgel önálló szervként)
„x) közreműködik az  államhatár őrzésében, az  államhatár jogellenes átlépésének megelőzésében és 
megakadályozásában, az  államhatár rendjét közvetlenül veszélyeztető konfliktushelyzet és a  tömeges méretű 
migráció kezeléséhez szükséges intézkedésekben, valamint a határrendészeti feladatok végrehajtásában.”

22. § (1) A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 
12. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendőrkapitányság közigazgatási hatáskörében)
„d) lefolytatja a figyelmeztető jelzés felszerelésére vonatkozó eljárást,”

 (2) A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 
12. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága jár el rendőrkapitányságok hatáskörébe 
tartozó, Budapest közigazgatási területén, ismeretlen személy által elkövetett közúti közlekedési szabályok kisebb 
fokú megsértése szabálysértésének minősülő szabálytalan parkolással összefüggő ügyekben, ha a  feljelentést 
Budapest közigazgatási területén belül illetékes közterület-felügyelet tette.
(9) A  Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága folytatja – a  gyorsított bírósági eljárás 
alkalmazása esetén lefolytatott előkészítő eljárás kivételével – a  Budapest közigazgatási területén elkövetett 
szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés esetén a  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és 
a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben meghatározott előkészítő eljárást.”

7. A Rendőrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről 
és eljárási szabályairól szóló 384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

23. §  A Rendőrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási 
szabályairól szóló 384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § Az Európai Unió tagállamának hatóságai kivételével a társszervek – a rendőrség 8. § (1) bekezdése szerinti 
vezetőjének az  írásbeli megkeresésére, szükség esetén a  hatályos titokvédelmi előírások megtartása mellett – 
rendelkezésre bocsátják a  rendszeresítéssel kapcsolatban náluk fellelhető valamennyi dokumentumot abban 
az  esetben, ha a  rendszeresítési eljárás a  Magyar Honvédségnél, a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, illetve 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál használt vagy rendszeresítés céljából kipróbált kényszerítő eszközre irányul.”

24. §  A Rendőrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási 
szabályairól szóló 384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
a) 27. § (2) bekezdés a) pontjában a „rendvédelmi szerv” szövegrész helyébe a „rendőrség vagy – az Európai Unió 

tagállamának hatóságai kivételével – a társszervek” szöveg,
b) 27.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a „rendvédelmi szerv” szövegrész helyébe a „rendőrség vagy – az  Európai 

Unió tagállamának hatóságai kivételével – a társszervek” szöveg
lép.
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8. A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi 
szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-
átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosítása

25. § (1) A  büntetés-végrehajtási szervezet részéről a  központi államigazgatási szervek és a  rendvédelmi szervek 
irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a  termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok 
ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 1.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) A  büntetés-végrehajtási szervezetet – a  Kormány, az  önálló szabályozó szervek és a  (3)  bekezdésben 
meghatározott szervek kivételével –
a) a központi államigazgatási szervek,
b) a Magyar Honvédség
[a továbbiakban az  a) és b)  pontban meghatározottak együtt: Kedvezményezett] részére a  büntetés-
végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási 
kötelezettségről, a  fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, 
azok átadás-átvételéről és az  ellentételezés rendjéről szóló BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) 
meghatározott, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékek és szolgáltatások körében, 
a  megkötött ellátási megállapodás vagy szerződés alapján, az  e  célra rendelkezésre bocsátott források erejéig 
ellátási kötelezettség terheli.”

 (2) A  büntetés-végrehajtási szervezet részéről a  központi államigazgatási szervek és a  rendvédelmi szervek 
irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a  termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok 
ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) E  rendelet hatálya a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá 
tartozó (1) és (1a)  bekezdésben nem szereplő egyéb szervezetre abban az  esetben terjed ki, ha a  Központi Ellátó 
Szerv felé igénybejelentéssel él (a továbbiakban: önként csatlakozó szervezet). Az  önként csatlakozó szervezetre 
e  rendeletnek a  Kedvezményezettekre vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal az  eltéréssel, hogy nem áll fenn 
kötelezettsége a Központi Ellátó Szerv megkeresésére. Az önként csatlakozó szervezet ellátására a Központi Ellátó 
Szerv kötelezettsége nem terjed ki, azt szabad kapacitásai terhére végezheti.”

26. §  A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a  központi államigazgatási szervek és a  rendvédelmi szervek 
irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a  termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok 
ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet
a) 1. § (2b) bekezdésében a „közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)” szövegrész 

helyébe a „Kbt.” szöveg,
b) 1. § (6) bekezdésében az „a költségvetési törvényben meghatározott” szövegrész helyébe az „az” szöveg
lép.

9. A vízkárelhárítási célú tározók létesítésére, az érintett ingatlanok használatára és a kártalanítási 
eljárásra vonatkozó szabályokról szóló 146/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet módosítása

27. §  A vízkárelhárítási célú tározók létesítésére, az érintett ingatlanok használatára és a kártalanítási eljárásra vonatkozó 
szabályokról szóló 146/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet 6.  § (2)  bekezdésében a  „megyei” szövegrész helyébe 
a „területi” szöveg lép.

10. A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról  
és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló  
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

28. §  A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a  tűzvédelmi bírságról és a  tűzvédelemmel foglalkozók 
kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1.  melléklete az  5.  melléklet szerint 
módosul.
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29. §  A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a  tűzvédelmi bírságról és a  tűzvédelemmel foglalkozók 
kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1.  § (2)  bekezdés g)  pontjában 
a „létesítési és használatbavételi” szövegrész helyébe az „engedélyezési” szöveg lép.

11. A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló  
375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

30. §  A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2/A.  § 
(1)  bekezdés a)  pontjában az „a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe 
történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásban szerezhető 
képesítések jegyzékéről és új képzések létesítéséről szóló 65/2021. (XII. 29.) ITM rendelet” szöveg lép.

12. A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés 
szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

31. §  A személyazonosító igazolvány kiadása és az  egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 
414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 3/B. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A konzuli tisztviselő)
„h) eljár a  magyar állampolgár nem nála előterjesztett kérelme esetén az  állandó személyazonosító igazolvány 
átadásával kapcsolatban,”

32. §  A személyazonosító igazolvány kiadása és az  egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 
414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 11. § (1) bekezdés d) pontja alapján a konzuli tisztviselő előtt indított eljárás kivételével, ha azt kéri, a  járási 
hivatal és a kijelölt kormányhivatal előtt személyes megjelenésében egészségügyi okból akadályozott – és e tényt 
orvosi igazolással igazoló – kérelmező e  rendelet szerinti adatait a  hatóság a  kérelmező lakcímén vagy egyéb 
fellelhetőségi helyén (különösen szociális vagy egészségügyi intézmény területén) rögzíti.”

33. §  A személyazonosító igazolvány kiadása és az  egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 
414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a polgár a doktori címet 2006. február 1-jén vagy azt követően fennálló hallgatói jogviszony alapján szerezte, 
az Nytv. 17. § (9) bekezdésétől eltérően a doktori címre jogosító okiratot vagy annak másolatát bemutathatja.”

34. §  A személyazonosító igazolvány kiadása és az  egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 
414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 59. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  járási hivatalok, a kijelölt kormányhivatal és a nyilvántartást kezelő szerv kormánytisztviselői részt vehetnek 
az  e-aláírási funkcióhoz kapcsolódóan a  kijelölt hitelesítés-szolgáltató által nyújtott hitelesítés-szolgáltatásban, 
illetve az aláírás-létrehozó adat elhelyezése aláírás-létrehozó eszközön szolgáltatásban.”

13. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

35. §  Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 134. § (7) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(7) A természetes személyek összerendelési nyilvántartásából az arra jogosult személy részére az általa jogszerűen 
kezelt, természetes személyre vonatkozó
a) titkosított kapcsolati kód vagy
b) természetes személyazonosító adatok
alapján a  kérelemben megjelölt nyilvántartásban szereplő természetes személy titkosított kapcsolati kódja 
szolgáltatható.”
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14. A beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének  
és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól szóló  
491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

36. §  A beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének 
engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól szóló 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2/A.  § 
(1) bekezdés a) pontjában az „az automatikus érzékelők, kézi jelzésadók” szövegrész helyébe az „a beépített tűzjelző 
berendezés eszközeinek” szöveg, valamint a „jelzési zóna” szövegrész helyébe a „jelzési, riasztási zóna” szöveg lép.

15. Az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek 
kijelöléséről szóló 492/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

37. §  Az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről 
szóló 492/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2.  mellékletében a „26/2004. (VI. 11.) BM rendelet” szövegrész helyébe 
a „492/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet” szöveg lép.

38. §  Hatályát veszti az  egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek 
kijelöléséről szóló 492/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § e) pontja.

16. A közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló  
513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

39. §  A közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az  adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 5. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) Az okirattár az adatlapot eredeti papíralapú vagy elektronikus eredeti formátumban tartalmazza.”

40. § (1) A  közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az  adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII. 29.)  
Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Nyilvántartó a  közvetlen hozzáféréssel történő adatigénylés engedélyezéséről – a  Kknyt. 19.  § (1)  bekezdés 
a)–c) pontjában meghatározott eseteket kivéve – vagy elutasításáról határozattal dönt.”

 (2) A  közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az  adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  Nyilvántartó a  már engedélyezett közvetlen adatigénylés útján történő adatszolgáltatást határozattal 
megtagadja, ha
a) az adatigénylő részére történő adatszolgáltatás jogalapja megszűnt,
b) a (2) bekezdés szerinti szerződés érvénytelen vagy hatálytalanná vált, vagy
c) az adatigénylő arról nyilatkozott, hogy a továbbiakban nem tart igényt az adatszolgáltatásra.”

41. §  A közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az  adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az adatszolgáltatás teljesíthető a közlekedési igazgatási hatóság és a Nyilvántartó hivatali helyiségében történő 
kézbesítéssel, infokommunikációs eszközön, postai úton vagy közvetlen hozzáféréssel.”

42. §  A közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az  adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 3. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

43. §  A közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az  adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII. 29.) 
Korm. rendelet
a) 5. § (2) bekezdésében az „okmánytár” szövegrész helyébe az „okirattár” szöveg,
b) 6. § (3) bekezdésében a „Csoportképző ismérvek szerinti” szövegrész helyébe a „Csoportos” szöveg,
c) 9.  § (2)  bekezdésében a  „Csoportképző ismérvek alapján történő adatigénylés” szövegrész helyébe 

a „Csoportos adatszolgáltatás igénylése” szöveg
lép.
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44. §  Hatályát veszti a  közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az  adatszolgáltatás rendjéről szóló 
513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § (7) bekezdése.

17. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

45. §  Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 1. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

18. A kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat szabályairól, valamint a rendőrség 
belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai 
ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak 
megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló  
194/2022. (V. 27.) Korm. rendelet módosítása

46. § (1) A  kifogástalan életvitel ellenőrzés és a  megbízhatósági vizsgálat szabályairól, valamint a  rendőrség belső 
bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan 
életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) 
Korm. rendelet módosításáról szóló 194/2022. (V. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
[A Hszt.-ben meghatározott kifogástalan életvitel ellenőrzését (a továbbiakban: kifogástalan életvitel ellenőrzés) 
a kijelölt szerv]
„d) a  rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkező, valamint az  ott tanuló esetében a  rendvédelmi oktatási 
intézmény vezetőjének megkeresése,”
[alapján végzi.]

 (2) A  kifogástalan életvitel ellenőrzés és a  megbízhatósági vizsgálat szabályairól, valamint a  rendőrség belső 
bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan 
életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) 
Korm. rendelet módosításáról szóló 194/2022. (V. 27.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdése a  következő e)  ponttal 
egészül ki:
[A Hszt.-ben meghatározott kifogástalan életvitel ellenőrzését (a továbbiakban: kifogástalan életvitel ellenőrzés) 
a kijelölt szerv]
„e) a  rendvédelmi tisztjelölti állományba jelentkező, illetve a  rendvédelmi tisztjelölt esetében a  tisztjelölti 
jogviszonyt létesítő rendvédelmi szerv országos parancsnoka megkeresése”
[alapján végzi.]

 (3) A  kifogástalan életvitel ellenőrzés és a  megbízhatósági vizsgálat szabályairól, valamint a  rendőrség belső 
bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan 
életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) 
Korm. rendelet módosításáról szóló 194/2022. (V. 27.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés a), c) és d) pontja esetében a megkeresés tartalmazza]
„d) a rendvédelmi tisztjelölt, valamint a rendvédelmi oktatási intézmény tanulója
da) korábbi kifogástalan életvitel ellenőrzése időpontját és annak eredményét,
db) által, a  rendvédelmi oktatási intézménybe jelentkezéskor kitöltött – a  Hszt. 3.  melléklete szerinti – adatlapot, 
ha az rendelkezésre áll.”

47. § (1) A  kifogástalan életvitel ellenőrzés és a  megbízhatósági vizsgálat szabályairól, valamint a  rendőrség belső 
bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan 
életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010.  (XII. 22.) 
Korm. rendelet módosításáról szóló 194/2022. (V. 27.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdés d) és e)  pontja helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
(A kifogástalan életvitel ellenőrzését meg kell szüntetni, ha)
„d) a rendvédelmi oktatási intézmény tanulójának jogviszonya megszűnik,
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e) a  2.  § (1)  bekezdése szerint a  kifogástalan életvitel ellenőrzés kezdeményezésére jogosult a  kérelmét 
visszavonta, vagy”

 (2) A  kifogástalan életvitel ellenőrzés és a  megbízhatósági vizsgálat szabályairól, valamint a  rendőrség belső 
bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan 
életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) 
Korm. rendelet módosításáról szóló 194/2022. (V. 27.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdése a  következő f )  ponttal 
egészül ki:
(A kifogástalan életvitel ellenőrzését meg kell szüntetni, ha)
„f ) a rendvédelmi tisztjelölt rendvédelmi tisztjelölti jogviszonya megszűnik.”

19. A nemzetközi szervezeteknél nemzeti szakértőként történő foglalkoztatásról szóló  
200/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet módosítása

48. §  A nemzetközi szervezeteknél nemzeti szakértőként történő foglalkoztatásról szóló 200/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet 
1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § E  rendelet hatálya a  nemzetközi szervezetnél nemzeti szakértőként foglalkoztatott magyar állampolgárságú, 
kormányzati szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott személyekre, a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
(a továbbiakban: rendvédelmi szerv) hivatásos állományának tagjára, a küldő közigazgatási és rendvédelmi szervre, 
továbbá a nemzeti szakértő jelölésében érintett egyéb szervekre terjed ki.”

49. §  A nemzetközi szervezeteknél nemzeti szakértőként történő foglalkoztatásról szóló 200/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet 
a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A.  § A  rendvédelmi szervek hivatásos állományának tagja a  nemzetközi szervezetbe való vezénylésére 
a  rendvédelmi szerv Hszt. szerinti országos parancsnoka vagy országos főigazgatója – a  nemzetközi szervezet 
felhívásában meghatározott nemzeti szakértői álláshely betöltésére vonatkozó alkalmassági vizsgálata és a  jelölt 
írásbeli hozzájárulása alapján – kezdeményezheti a jelölést. A jelölést a küldő rendvédelmi szervet irányító miniszter 
a  külpolitikáért felelős miniszter útján teszi meg a  nemzetközi szervezet felé. A  jelölésre egyebekben a  3.  §-ban 
foglaltakat kell alkalmazni.”

50. §  A nemzetközi szervezeteknél nemzeti szakértőként történő foglalkoztatásról szóló 200/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet 
4. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(7) A  (3)  bekezdés vagy ennek hiányában a  (4)  bekezdés szerinti megállapodáson kívül a  nemzeti szakértői 
foglalkoztatás időtartamára a jelölt beosztási okiratát, kinevezését is módosítani kell a Kit. és a Küt. előírásai szerint 
a nemzeti szakértői foglalkoztatás által érintett tartalmi elemeiben. A rendvédelmi szervek hivatásos állományának 
tagja esetében a  Hszt. előírásainak megfelelően a  külföldre vezénylési okmány és a  rendelkezési állományba 
helyezés kiadmányozása szükséges. A  nemzeti szakértői foglalkoztatás időtartama alatt a  külföldre vezényelt 
álláshelyén vagy szolgálati beosztásában ellátandó feladatainak a nemzeti szakértői feladatok ellátása minősül.
(8) A nemzetközi szervezetnél nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás meghosszabbítására a 3. és 3/A. §-ban 
foglalt eljárásrendet kell alkalmazni, azzal, hogy a meghosszabbított foglalkoztatás nem haladhatja meg a két évet. 
A nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás ezt követően több alkalommal, összesen négy évet meg nem haladó 
időtartamra indokolt esetben meghosszabbítható. Különösen indokolt esetben, ha a  szolgálati érdek megkívánja, 
a nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás – egy vagy több alkalommal – a négyéves időszak leteltét követően 
is engedélyezhető, legfeljebb összesen további két évre. Ha a  rendvédelmi szerv hivatásos állományába tartozó 
tagjának a  nemzeti szakértőként történő foglalkoztatására a  Hszt. 69.  § (1)  bekezdés c)  pontja alapján kerül sor, 
akkor a foglalkoztatás meghosszabbítására a Hszt. 69. § (1) bekezdésének a külföldre vezénylés meghosszabbítására 
vonatkozó rendelkezése alkalmazandó.”

51. §  A nemzetközi szervezeteknél nemzeti szakértőként történő foglalkoztatásról szóló 200/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet 
6. alcíme a következő 19. §-sal egészül ki:
„19.  § E  rendeletnek az  egyes rendészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 569/2022. (XII. 23.) 
Korm.  rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1.  §-a, 3/A.  §-a és 4.  § (7) és (8)  bekezdése szerinti 
rendelkezéseit a  Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő nemzeti szakértői pályázatokra és jelölésekre is 
alkalmazni kell.”
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52. §  A nemzetközi szervezeteknél nemzeti szakértőként történő foglalkoztatásról szóló 200/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet
a) 2.  § 6.  pontjában a  „foglalkoztatott;” szövegrész helyébe a  „foglalkoztatott, valamint a  rendvédelmi 

feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 
(a továbbiakban: Hszt.) szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban álló;” szöveg,

b) 2. § 7. pontjában a „tevékenységet végez” szövegrész helyébe a „tevékenységet, a Hszt. 109. § (5) bekezdése 
szerint gyakorolható tevékenységet végez” szöveg,

c) 2. § 8. pontjában a „szerinti, valamint a Küt. 2. § (1) bekezdése szerinti különleges jogállású szerv;” szövegrész 
helyébe a  „szerinti, a  Küt. 2.  § (1)  bekezdése szerinti különleges jogállású szerv, valamint a  Hszt. 1.  § 
(1) bekezdése szerinti rendvédelmi szerv;” szöveg,

d) 2. § 9. pontjában a „kormányzati szolgálati” szövegrész helyébe a „kormányzati, hivatásos szolgálati” szöveg,
e) 7. § (1) bekezdésében az „a Kit. és a Küt. szerinti” szövegrész helyébe az „a Kit., a Küt. és a Hszt. szerinti” szöveg
lép.

20. Záró rendelkezések

53. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 10. alcím, a 18. alcím, a 19. alcím, a 21. § és az 5. melléklet 2023. február 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez

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

„1. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez 
 
A köztársasági elnöknek    
Budapest    
 
HONOSÍTÁSI KÉRELEM   
 
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (1), (2), (2a), (4), (5) és (7) alapján 
   
Alulírott ........................................................ és házastársam, .......................................................... kérem/kérjük, 
hogy .......................................................... .......................................................... nevű kiskorú vagy 
cselekvőképtelen nagykorú gyermeke(i)mmel/inkkel együtt a magyar állampolgárságról szóló 
1993. évi LV. törvény alapján honosítani és erről részemre/részünkre okiratot kiállítani 
szíveskedjen.    
 
A KÉRELMEZŐ    
I. A kérelmező személyi adatai:    
 
1. Házassági neve: .................................................................................................................................    
Születési családi neve: .........................................................................................................................    
Születési utóneve(i): .............................................................................................................................    
Előző (születési) családi neve: ...........................................................................................................    
Előző utóneve(i): ....................................................................................................................................    
Neme: férfi □ nő □    
 
2. Születési helye: ................................................................................ (ország, tartomány, szövetségi 
állam) ................................................................................. (város, község)    
 
A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem a hivatalos magyar elnevezés 
mellett a hivatalos külföldi helységnév feltüntetésével. (Ha kéri, szíveskedjen aláhúzni!)    
Születési ideje: .............. év ................................................................. hó .................. nap    
 
3. Állampolgársága(i): ......................................................................................................................................    
Jelenlegi állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte: .......................................................    
4. Előző állampolgársága: ...............................................................................................................................    
Előző állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte és az milyen módon szűnt meg: ........ 
   
.................................................................................................................................................................................    
5. Lakóhelye: □□□□ ................................................................................. (város, község)    
..................................................... (utca) ......... (hsz.) ......... (ép./lh.) ......... (em.) ......... (ajtó)    
Tartózkodási helye: □□□□ .................................................................... (város, község)    
..................................................... (utca) ......... (hsz.) ......... (ép./lh.) ......... (em.) ......... (ajtó)    
Telefonszáma: ........................................................................................................................................    
Elektronikus levél (E-mail) címe: ......................................................................................................    
Utolsó külföldi lakóhelye: ................................... (ország) ...................................... (város, község)    
közelebbi cím: ........................................................ (utca, házszám stb.)    
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Mikor és milyen úti okmánnyal érkezett Magyarországra: ...............................................................    
................................................................................................................................................................................    
6. Legmagasabb iskolai végzettsége: ......................................................................................................    
Magyar tannyelvű nevelési-oktatási intézményben szerzett alap-, közép- vagy felsőfokú 
végzettsége: ....................................................................................................................................................    
..............................................................................................................................................................................    
Intézmény megnevezése, székhelye: ......................................................................................................    
Bizonyítvány/oklevél száma, kelte: ..........................................................................................................    
7. Megélhetésének forrása: ..........................................................................................................................    
Foglalkozása: ...................................................................................................................................................    
Munkahelye megnevezése: .........................................................................................................................    
Munkahelye címe: ..........................................................................................................................................    
Munkahelyi telefonszáma: ...........................................................................................................................    
Munkahelyei az elmúlt öt évben Magyarországon: .............................................................................    
 
II. A kérelmező családi állapotára vonatkozó adatok:    
 
1. Családi állapota:    
nőtlen/hajadon (soha nem volt házas) □ nős/férjes □ özvegy □ elvált □    
Házasságkötésének helye: ............................................................ ideje: ..................................................    
2. Elváltaknál a házasságot felbontó bíróság megnevezése: ............................................................    
Az ítélet száma: ................................................................................................................................................    
Jogerőre emelkedésének ideje: ...................................................................................................................    
3. Özvegyeknél a házastárs halálesetének helye és ideje: ...................................................................    
4. Ha a jelenlegi házassága nem az első:    
a jelenlegi házasságát megelőző házasságkötésének helye és ideje: ............................................    
házassági neve a jelenlegit megelőző házasságkötése után: ............................................................    
családi és utóneve a jelenlegit megelőző házasság megszűnése után: ............................................... 
   
a jelenlegi házasságát megelőző házassága megszűnésének módja, helye és ideje: ......................... 
   
A jelenlegit megelőző házastársa neve: ...................................................................................................    
születési helye: .................................................................................................................................................    
ideje: ....................................................................................................................................................................    
állampolgársága: .............................................................................................................................................    
Ha a jelenlegit megelőzően a 4. pontban foglaltakon kívül több házassága is volt, ennek adatai  
(a 4. pontban foglalt részletezés szerint): ......................................................................................................    
 
III. A kérelmező felmenőire vonatkozó adatok:    
 
1. Apja neve: .......................................................................................................................................................    
Apja születési helye: ...................................... (ország) ........................................... (város, község)    
ideje: .....................................................................................................................................................................    
Apja állampolgársága: .....................................................................................................................................    
Apja volt-e magyar állampolgár: ..................................................................................................................    
Ha igen, mikortól meddig: ..............................................................................................................................    
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A következő adatokat nem kötelező kitölteni:    
Apai nagyapja neve: ..........................................................................................................................    
születési helye: ......................................... (ország) ................................................. (város, község)    
ideje: .......................................................................................................................................................    
Apai nagyanyja születési neve: ......................................................................................................    
születési helye: ......................................... (ország) ................................................. (város, község)    
ideje: .........................................................................................................................................................    
Apai nagyszülei házasságkötésének helye: ................................................................................    
ideje: .........................................................................................................................................................    
2. Anyja születési családi és utóneve: ............................................................................................    
Anyja születési helye: ...................................... (ország) ......................................... (város, község)    
ideje: .........................................................................................................................................................    
Anyja állampolgársága: .......................................................................................................................    
Anyja volt-e magyar állampolgár: ...................................................................................................    
Ha igen, mikortól meddig: .................................................................................................................    
A következő adatokat nem kötelező kitölteni:    
Anyai nagyapja neve: ..........................................................................................................................    
születési helye: ......................................... (ország) ................................................. (város, község)    
ideje: .........................................................................................................................................................    
Anyai nagyanyja születési neve: ......................................................................................................    
születési helye: ......................................... (ország) ................................................. (város, község)    
ideje: ..........................................................................................................................................................    
Anyai nagyszülei házasságkötésének helye: ................................................................................    
ideje: ..........................................................................................................................................................    
3. Szülei házasságkötésének helye: ............................... (ország) ................................ (város, község)    
ideje: ...........................................................................................................................................................    
 
IV. A kérelmező magyarországi tartózkodásával kapcsolatos adatok:    
Magyarországi tartózkodására jogosító engedélyének, okiratának    
- típusa: ......................................................................................................................................................    
- száma: ......................................................................................................................................................    
- kelte: ..........................................................................................................................................................    
- érvényességi ideje: ...............................................................................................................................    
Az engedélyt kiadó hatóság megnevezése: .................................................................................    
Az engedélyezés utáni lakcímbejelentés ideje: ..........................................................................    
 
V. A kérelmezőre és hozzátartozóira vonatkozó adatok:    
A kérelmező korábban kérelmezte-e a magyar állampolgárságot?    
igen □ nem □    
 
Ha igen, hol nyújtotta be a kérelmet ................................................... mikor ................................    
A kérelem ügyében hozott döntés vagy állampolgársági okirat száma: ............................................ 
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Hozzátartozója szerzett-e magyar állampolgárságot?    
 
(szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája)    
 
igen □ nem □    
 
1. A hozzátartozó neve: .........................................................................................................................    
Születési helye: .......................................................................... ideje: .................................................    
Állampolgársági okirat száma: ............................................................................................................    
2. A hozzátartozó neve: .........................................................................................................................    
Születési helye: .......................................................................... ideje: ..................................................    
Állampolgársági okirat száma: ............................................................................................................    
Ha igen, kérem, hogy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a hozzátartozóm honosítási vagy 
visszahonosítási eljárásban csatolt, a honosítási eljárásom során felhasználható okiratokat 
hivatalból szerezze be. igen □ nem □    
 
Kérelmemet a következőkre alapozom:    
(Az Önre vonatkozó részt szíveskedjen aláhúzni!)    
 
- .................................................... óta lakóhellyel rendelkezem Magyarországon;    
- házastársam magyar állampolgár (elhunyt házastársam magyar állampolgár volt);    
- kiskorú gyermekem magyar állampolgár;    
- örökbefogadóm magyar állampolgár;    
- magyar hatóság menekültként elismert;    
- Magyarország mai területén születtem;    
- kiskorúként telepedtem le Magyarországon;    
- hontalan vagyok.    
 
 
ÖNÉLETRAJZ    
(nem szakmai)    
 
kérelmező    
 
A HÁZASTÁRS    
Ha a házastárs is kérelmező, akkor valamennyi pontot szíveskedjen kitölteni.    
Ha a házastárs nem kérelmező, akkor kizárólag a VI. rész 1., 2., 3. és 5. pontját magyar állampolgár 
házastárs esetén, illetve a VI. rész 1., 2. és 3. pontját megszűnt házasság (házastárs halála, házasság 
felbontása) esetén szíveskedjen kitölteni!    
 
VI. A kérelmező házastársának születési adatai:    
 
1. Házassági neve: .................................................................................................................................    
Születési családi neve: .........................................................................................................................    
Születési utóneve(i): ..............................................................................................................................    
Előző (születési) családi neve: ...........................................................................................................    
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Előző utóneve(i): ..................................................................................................................................    
Neme: férfi □ nő □    
 
 
2. Születési helye: ....................................... (ország, tartomány, szövetségi állam) ...........................    
......................................... (város, község)    
A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem a hivatalos magyar elnevezés 
mellett a hivatalos külföldi helységnév feltüntetésével. (Ha kéri, szíveskedjen aláhúzni!)    
Születési ideje: .................. év ................................................. hó ............ nap    
 
3. Állampolgársága(i):    
Jelenlegi állampolgárságát mikortól és milyen jogcímen szerezte: ...................................................    
4. Előző állampolgársága: .....................................................................................................................    
Előző állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte és az milyen módon szűnt meg: ........ 
   
......................................................................................................................................................................    
5. Lakóhelye: □□□□ ....................................................................... (város, község)    
..................................................... (utca) ......... (hsz.) ......... (ép./lh.) ......... (em.) ......... (ajtó)    
Tartózkodási helye: □□□□ .................................................................... (város, község)    
..................................................... (utca) ......... (hsz.) ......... (ép./lh.) ......... (em.) ......... (ajtó)    
Telefonszáma: ........................................................................................................................................    
Elektronikus levél (E-mail) címe: ......................................................................................................    
Utolsó külföldi lakóhelye: ................................... (ország) ...................................... (város, község)    
közelebbi cím: ........................................................ (utca, házszám stb.)    
Mikor és milyen úti okmánnyal érkezett Magyarországra: ......................................................    
........................................................................................................................................................................    
6. Legmagasabb iskolai végzettsége: ...............................................................................................    
Magyar tannyelvű nevelési-oktatási intézményben szerzett alap-, közép- vagy felsőfokú 
végzettsége: ...............................................................................................................................................    
.........................................................................................................................................................................    
Intézmény megnevezése, székhelye: .................................................................................................    
Bizonyítvány/oklevél száma, kelte: .....................................................................................................    
7. Megélhetésének forrása: ...................................................................................................................    
Foglalkozása: .............................................................................................................................................    
Munkahelye megnevezése: ...................................................................................................................    
Munkahelye címe: ....................................................................................................................................    
Munkahelyi telefonszáma: .....................................................................................................................    
Munkahelyei az elmúlt öt évben Magyarországon: .......................................................................    
 
VII. A kérelmező házastársának korábbi családi állapotára vonatkozó adatok:    
 
Ha a jelenlegi házassága nem az első:    
a jelenlegi házasságát megelőző házasságkötésének helye és ideje: .................................................    
házassági neve a jelenlegit megelőző házasságkötése után: ................................................................    
családi és utóneve a jelenlegit megelőző házasság megszűnése után: ............................................... 
   
a jelenlegi házasságát megelőző házassága megszűnésének módja, helye és ideje: ......................... 
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A jelenlegit megelőző házastársa neve: .............................................................................................    
születési helye: ..........................................................................................................................................    
ideje: .............................................................................................................................................................    
állampolgársága: ......................................................................................................................................    
Ha az előbb feltüntetetteket megelőzően volt házassága, ennek adatai: ............................................ 
   
VIII. A kérelmező házastársának felmenőire vonatkozó adatok:    
 
1. Apja neve: .............................................................................................................................................    
Apja születési helye: ............................................. (ország) .................................... (város, község)    
ideje: ...........................................................................................................................................................    
Apja állampolgársága: ...........................................................................................................................    
Apja volt-e magyar állampolgár: .......................................................................................................    
Ha igen, mikortól meddig: ...................................................................................................................    
A következő adatokat nem kötelező kitölteni:    
Apai nagyapja neve: ...............................................................................................................................    
születési helye: ........................................... (ország) ............................................... (város, község)    
ideje: ...........................................................................................................................................................    
Apai nagyanyja születési neve: ..........................................................................................................    
születési helye: ........................................... (ország) ............................................... (város, község)    
ideje: ............................................................................................................................................................    
Apai nagyszülei házasságkötésének helye: .....................................................................................    
ideje: ..............................................................................................................................................................    
2. Anyja születési családi és utóneve: .................................................................................................    
Anyja születési helye: ........................................ (ország) ....................................... (város, község)    
ideje: .............................................................................................................................................................    
Anyja állampolgársága: ..........................................................................................................................    
Anyja volt-e magyar állampolgár: .......................................................................................................    
Ha igen, mikortól meddig: .....................................................................................................................    
A következő adatokat nem kötelező kitölteni:    
Anyai nagyapja neve: ..............................................................................................................................    
születési helye: ............................................... (ország) ........................................... (város, község)    
ideje: ............................................................................................................................................................    
Anyai nagyanyja születési neve: .........................................................................................................    
születési helye: ............................................... (ország) ........................................... (város, község)    
ideje: ............................................................................................................................................................    
Anyai nagyszülei házasságkötésének helye: ...................................................................................    
ideje: ............................................................................................................................................................    
3. Szülei házasságkötésének helye: ................................ (ország) ............................... (város, község)    
ideje: ............................................................................................................................................................    
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IX. A kérelmező házastársának magyarországi tartózkodásával kapcsolatos adatok:    
 
Magyarországi tartózkodására jogosító engedélyének, okiratának    
- típusa: ......................................................................................................................................................    
- száma: ......................................................................................................................................................    
- kelte: ........................................................................................................................................................    
- érvényességi ideje: ..............................................................................................................................    
 
Az engedélyt kiadó hatóság megnevezése: .....................................................................................    
Az engedélyezés utáni lakcímbejelentés ideje: ...............................................................................    
 
 
X. A kérelmező házastársára és hozzátartozóira vonatkozó adatok:    
 
A kérelmező házastársa korábban kérelmezte-e a magyar állampolgárságot?    
igen □ nem □    
 
Ha igen, hol nyújtotta be a kérelmet ............................................... mikor .......................................    
A kérelem ügyében hozott döntés vagy állampolgársági okirat száma: ............................................ 
   
Hozzátartozója szerzett-e magyar állampolgárságot?    
(szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája)    
 
igen □ nem □    
 
1. A hozzátartozó neve: .........................................................................................................................    
Születési helye: ...................................................................... ideje: .....................................................    
Állampolgársági okirat száma: ...........................................................................................................    
2. A hozzátartozó neve: ........................................................................................................................    
Születési helye: ...................................................................... ideje: .....................................................    
Állampolgársági okirat száma: ............................................................................................................    
Ha igen, kérem, hogy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a hozzátartozóm honosítási vagy 
visszahonosítási eljárásban csatolt, a honosítási eljárásom során felhasználható okiratokat 
hivatalból szerezze be. igen □ nem □    
 
Kérelmemet a következőkre alapozom:    
(Az Önre vonatkozó részt szíveskedjen aláhúzni!)    
 
- ............................................ óta lakóhellyel rendelkezem Magyarországon;    
- kiskorú gyermekem magyar állampolgár;    
- örökbefogadóm magyar állampolgár;    
- magyar hatóság menekültként elismert;    
- Magyarország mai területén születtem;    
- kiskorúként telepedtem le Magyarországon;    
- hontalan vagyok.    
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ÖNÉLETRAJZ    
(nem szakmai)    
 
házastárs    
 
A KÉRELMEZŐ(K) KISKORÚ GYERMEKE(I)    
 
A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem a hivatalos magyar elnevezés 
mellett a hivatalos külföldi helységnév feltüntetésével. (Ha kéri, szíveskedjen aláhúzni!)    
 
1. Születési családi neve: .......................................................... utóneve: .............................................    
Születési helye: ......................................... (ország) ................................................. (város, község)    
ideje: .............................................................................................................................................................    
Anyja születési és családi neve: .............................................................................................................    
Apja neve: ...................................................................................................................................................    
Állampolgársága: ......................................................................................................................................    
2. Születési családi neve: .......................................................... utóneve: .............................................    
Születési helye: ......................................... (ország) ................................................. (város, község)    
ideje: .............................................................................................................................................................    
Anyja születési és családi neve: ............................................................................................................    
Apja neve: ...................................................................................................................................................    
Állampolgársága: ......................................................................................................................................    
3. Születési családi neve: .......................................................... utóneve: .............................................    
Születési helye: ......................................... (ország) ................................................. (város, község)    
ideje: .............................................................................................................................................................    
Anyja születési és családi neve: .............................................................................................................    
Apja neve: .....................................................................................................................................................    
Állampolgársága: .......................................................................................................................................    
4. Születési családi neve: .......................................................... utóneve: .............................................    
Születési helye: ......................................... (ország) ................................................. (város, község)    
ideje: .............................................................................................................................................................    
Anyja születési és családi neve: ............................................................................................................    
Apja neve: ...................................................................................................................................................    
Állampolgársága: ......................................................................................................................................    
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NÉVMÓDOSÍTÁS    
 
A névmódosítás lehetőségéről a tájékoztatást megkaptam.    
Névmódosítást kérek/kérünk (az alábbi kérelmet ki kell tölteni) □    
Névmódosítást nem kérek/kérünk (az alábbi kérelmet nem kell kitölteni) □    
Névmódosítás iránti kérelem    
 
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 20/A. §-a alapján    
 
Névmódosítási lehetőségek:    
1. saját vagy felmenő egykori magyar születési családi nevének viselése    
2. több tagú születési családi névből egy vagy több tag, valamint a születési és házassági névből a 
nemre utaló végződés vagy névelem elhagyása    
3. utónév magyar megfelelőjének viselése    
4. házastárs vagy volt házastárs saját vagy felmenője egykori magyar születési családi nevének 
viselése    
5. elhalt anyja nevének magyar nyelven történő feltüntetése    
(A fentiek alapján kérem a választást a megfelelő szám feltüntetésével jelölni és a kérelmezett név 
rovatot ezzel egyezően kitölteni.)    
 
Kérelmező □□□□□    
Házassági nevem: ..................................................................................................................................    
Születési nevem: ..................................................................................... (családi és utónév, apai név)    
Kérelmezett név:    
Születési név: ..........................................................................................................................................    
Házassági név: ........................................................................................................................................    
 
Kérem, hogy elhalt anyám nevét a mellékelt okirat(ok) alapján, magyar nyelven tüntessék fel a 
következő formában:    
születési családi név: ........................................................... utónév: ...............................................    
Kérelmező □□□□□    
Házassági nevem: ..................................................................................................................................    
Születési nevem: ..................................................................................... (családi és utónév, apai név)    
Kérelmezett név:    
Születési név: ...........................................................................................................................................    
Házassági név: .........................................................................................................................................    
 
Kérem, hogy elhalt anyám nevét a mellékelt okirat(ok) alapján, magyar nyelven tüntessék fel a 
következő formában:    
születési családi név: ........................................................... utónév: .................................................    
Kérelmező gyermeke(i) □□□    
Születési neve: ......................................................................................... (családi és utónév, apai név)    
Kérelmezett név: ....................................................................................................................................    
Kérelmező gyermeke(i) □□□    
Születési neve: ......................................................................................... (családi és utónév, apai név)    
Kérelmezett név: ....................................................................................................................................    
Kérelmező gyermeke(i) □□□    
Születési neve: ......................................................................................... (családi és utónév, apai név)    
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Kérelmezett név: ....................................................................................................................................    
Kérelmező gyermeke(i) □□□    
Születési neve: ......................................................................................... (családi és utónév, apai név)    
Kérelmezett név: ....................................................................................................................................    
Kérelmező gyermeke(i) □□□    
Születési neve: ......................................................................................... (családi és utónév, apai név)    
Kérelmezett név: ....................................................................................................................................    
Névmódosítási kérelem alátámasztására mellékelem:    
 
(A csatolt mellékleteket szíveskedjen megjelölni!)    
□ saját, illetve apám, anyám, nagyapám (távolabbi felmenőm) egykori állami születési anyakönyvi 
kivonatát    
□ kérelmező    
□ házastárs    
□ saját, illetve felmenőm születési családi nevét tartalmazó, korabeli magyar hatóság által kiállított 
alábbi okmányt: személyazonosító (személyazonossági, személyi) igazolvány; útlevél; 
lakcímbejelentő lap; katonakönyv; illetőségi bizonyítvány; korabeli iskolai bizonyítvány; egyéb 
okirat: ...........................................................................................................................................................    
□ kérelmező    
□ házastárs    
□ az általam elhagyni kívánt névelem nyelvi jellemzőjéről    
□ az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda fordítását vagy igazolását;    
□ a Nyelvtudományi Intézet szakvéleményét;    
□ egyéb szakvéleményt:    
□ kérelmező    
□ házastárs    
 
□ elhalt anyám halotti anyakönyvi kivonatát és hivatalos okiratot születési családi nevének 
magyar nyelvű feltüntetésével    
□ kérelmező    
□ házastárs    
 
MELLÉKLETEK    
 
(A csatolt mellékleteket szíveskedjen megjelölni!)    
□ születési anyakönyvi kivonat(ok)    
□ házassági anyakönyvi kivonat(ok), jogerős bontóítélet, házastárs halotti anyakönyvi kivonata 
   
□ a megélhetés igazolására: ....................................................................................................................    
□ a lakóhely (lakás, lakhatás) igazolására: ..........................................................................................    
□ alkotmányos alapismeretekből tett sikeres vizsgáról szóló igazolás(ok)    
□ a vizsga alóli mentesülés igazolására: .............................................................................................    
□ a gyermek(ek) másik szülőjének hozzájáruló nyilatkozata a honosításhoz (és a 
névmódosításhoz)    
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□ a cselekvőképtelen gyermek(ek) másik szülőjének hozzájáruló nyilatkozata a hivatalból kiadásra 
kerülő személyazonosító igazolványhoz    
Egyéb iratok: .........................................................................................................................................    
Külföldön történt születésről és házasságkötésről a külföldi anyakönyvi okiratot a megfelelő 
hitelesítéssel, az idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell mellékelni.    
A magyarországi anyakönyvek adatainak ellenőrzése hivatalból megtörténik.    
 
NYILATKOZATOK    
 
1. Kijelentem/kijelentjük, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.    
2. Kijelentem, hogy büntetlen előéletű vagyok és nem folyik ellenem büntetőeljárás, továbbá az 
elmúlt öt évben szándékos bűncselekmény miatt bíróság nem marasztalt el.    
□ kérelmező igen □ nem □    
□ házastárs igen □ nem □    
3. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy kiskorú gyermekem honosításához a 
másik szülő ................................................................... (név) hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni nem 
tudom, a következő okok miatt (részletes indoklás):    
...........................................................................................................................................................    
...........................................................................................................................................................    
4. Nyilatkozom, hogy az idegenrendészeti eljáráshoz csatoltam a .................................................... 
okiratot, melyet kérek hivatalból beszerezni.    
...........................................................................................................................................................    
□ kérelmező igen □ nem □    
□ házastárs igen □ nem □    
5. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtása után bekövetkezett változásokról (pl. családi állapot 
változása, gyermek születése, lakcím vagy elérhetőség változása stb.) az állampolgársági 
ügyekben eljáró szervet 15 napon belül a változást igazoló okiratok egyidejű csatolásával 
értesítem. A lakcímváltozást és egyéb elérhetőségek változását jelezni kell, arról iratot nem 
szükséges mellékelni.    
 
6. Az Ápt. 4. § (2a) és (7) bekezdésére alapozott kérelem esetén az állampolgársági esküt vagy 
fogadalmat ...................... országban ...................... településen/magyar külképviseleten 
kívánom/kívánjuk letenni.    
 
Kelt: ..............................................................................    
    
    
    
..............................................................................   
kérelmező aláírása  
 
..............................................................................   
házastárs aláírása    
    
      
..............................................................................   
korlátozottan cselekvőképes   
kérelmező aláírása  
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..............................................................................   
korlátozottan cselekvőképes   
kérelmező aláírása    
 
A korlátozottan cselekvőképes kérelmező(ke)t meghallgattam.    
A kérelmező(k) aláírását hitelesítem.    
A kérelmező(k) személyazonosság(uk)at    
............................................... típusú és ......................................... számú .......................................-ig    
............................................... típusú és ......................................... számú .......................................-ig    
............................................... típusú és ......................................... számú .......................................-ig    
............................................... típusú és ......................................... számú .......................................-ig    
érvényes személyazonosságot igazoló okirattal igazolták, valamint bemutatták a    
................................................... számú    
................................................... számú    
................................................... számú    
................................................... számú    
lakcímet igazoló hatósági igazolványt.    
Ujjnyomat felvételezésre nem került sor, mert a kérelmező(k),    
□ a 6. életévet még nem töltötte(ék) be,    
□ annak adására ideiglenesen fizikailag képtelen(ek) vagy    
□ annak adására fizikailag képtelen(ek).    
 
P. H.    
........................................................   
a kérelmet átvevő aláírása    
 
A kérelmező(ke)t tájékoztattam az alábbi törvényi feltétel hiányáról és az alábbi hiányosságokról: 
   
.........................................................................................................................................................................    
.........................................................................................................................................................................    
........................................................   
a kérelmet átvevő aláírása    
 
A tájékoztatást tudomásul vettem.    
 
Megjegyzéseim: ......................................................................................................................................    
........................................................................................................................................................................    
........................................................   
kérelmező aláírása ” 
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2. melléklet az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„10. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez

2. melléklet a .../2022. (…) Korm. rendelethez 
 
„10. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez 
 
A köztársasági elnöknek    
Budapest    
 
HONOSÍTÁSI-VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM   
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. §-a 
alapján    
 
Alulírott ........................................................ és házastársam, .......................................................... kérem/kérjük, 
hogy .......................................................... nevű kiskorú vagy cselekvőképtelen nagykorú 
gyermeke(i)mmel/inkkel együtt a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (3) és 
(3a) bekezdése, illetve 5. §-a alapján honosítani/visszahonosítani és erről részemre/részünkre 
okiratot kiállítani szíveskedjen.    
 
A KÉRELMEZŐ    
I. A kérelmező személyi adatai:    
 
1. Házassági neve: ...............................................................................................................................................    
Születési családi neve: .......................................................................................................................................    
Születési utóneve(i): ..........................................................................................................................................    
Előző (születési) családi neve: ........................................................................................................................    
Előző utóneve(i): ................................................................................................................................................    
Neme: férfi □ nő □    
 
2. Születési helye: ......................................... (ország, tartomány, szövetségi állam) ...........................    
................................... (város, község)    
 
A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem a hivatalos magyar elnevezés 
mellett a hivatalos külföldi helységnév feltüntetésével. (Ha kéri, szíveskedjen aláhúzni!)    
Születési ideje: ................. év ..................................... hó ........ nap    
 
3. Állampolgársága(i): .....................................................................................................................................    
Jelenlegi állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte: .....................................................    
4. Előző állampolgársága: ..............................................................................................................................    
Előző állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte és az milyen módon szűnt meg: ....... 
   
...........................................................................................................................................................    
5. Lakóhelye:    
Magyarországon: □□□□ ........................................................................................... (város, község)    
....................................................................... (utca) ................................................................ (hsz.)    
....................................................................... (ép./lh.) ......................... (em.) ......................... (ajtó)    
Tartózkodási helye: □□□□ ........................................................................................ (város, község)    
....................................................................... (utca) ................................................................ (hsz.)    
....................................................................... (ép./lh.) ......................... (em.) ......................... (ajtó)    
Külföldön: ..................................................... (ország) .................................................... (település)    
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közelebbi cím: .........................................................................................................................................    
Telefonszáma: .........................................................................................................................................    
Elektronikus levél (E-mail) címe: ........................................................................................................    
Egyéb elérhetősége: ..............................................................................................................................    
 
II. A kérelmező családi állapotára vonatkozó adatok:    
 
1. Családi állapota:    
nőtlen/hajadon (soha nem volt házas) □ nős/férjes □ özvegy □ elvált □    
Házasságkötésének helye: ......................................................... ideje: ................................................    
2. Elváltaknál a házasságot felbontó bíróság megnevezése: ......................................................    
Az ítélet száma: .....................................................................................    
Jogerőre emelkedésének ideje: ..............................................................    
 
3. Özvegyeknél a házastárs halálesetének helye és ideje:    
 
4. Ha a jelenlegi házassága nem az első:    
a jelenlegi házasságát megelőző házasságkötésének helye és ideje: ................................................    
házassági neve a jelenlegit megelőző házasságkötése után: ................................................................    
családi és utóneve a jelenlegit megelőző házasság megszűnése után: .............................................    
............................................................................................................................................................    
a jelenlegi házasságát megelőző házassága megszűnésének módja, helye és ideje:    
...................................................................................................................................................................................    
A jelenlegit megelőző házastársa neve: .....................................................................................................    
születési helye: .....................................................................................................................................................    
ideje: .......................................................................................................................................................................    
állampolgársága: ................................................................................................................................................    
Ha a jelenlegit megelőzően a 4. pontban foglaltakon kívül több házassága is volt, ennek adatai  
(a 4. pontban foglalt részletezés szerint):    
..................................................................................................................................................................................    
.................................................................................................................................................................................    
 
III. A kérelmező szüleire vonatkozó adatok:    
1. Apja neve: ........................................................................................................................................................    
Apja születési helye: ........................................ (ország) ......................................... (város, község)    
ideje: ......................................................................................................................................................................    
Apja állampolgársága: .....................................................................................................................................    
Apja volt-e magyar állampolgár: ..................................................................................................................    
Ha igen, mikortól meddig: ..............................................................................................................................    
2. Anyja születési családi és utóneve: ..........................................................................................................    
Anyja születési helye: .......................................... (ország) ..................................... (város, község)    
ideje: .....................................................................................................................................................................    
Anyja állampolgársága: ...................................................................................................................................    
Anyja volt-e magyar állampolgár: ................................................................................................................    
Ha igen, mikortól meddig: ..............................................................................................................................    
3. Szülei házasságkötésének helye: ................................ (ország) ............................... (város, község)    
ideje: ......................................................................................................................................................................    
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IV. A kérelmet a következőkre alapozom:    
 
(A megfelelőt szíveskedjen aláhúzni és kitölteni!)    
 
A) Magyar állampolgár voltam .........................................-tól .........................................-ig.    
Az egykori magyar állampolgárság megszerzésének módja: ............................................................    
Az egykori magyar állampolgárság megszűnésének módja: .............................................................    
B) Felmenőm magyar állampolgár volt.    
 
A felmenő neve: ...................................................., születési helye: ...........................................................    
születési ideje: ..............................................., rokonsági fok: ....................................................................    
Szíveskedjen a megnevezett felmenőtől való leszármazását levezetni:    
...............................................................................................................................................................................    
...............................................................................................................................................................................    
C) Legalább tíz éve érvényes házasságban élek olyan személlyel, aki az állampolgársági kérelmem 
benyújtásának időpontjában magyar állampolgár.    
 
D) Legalább öt éve érvényes házasságban élek olyan személlyel, aki az állampolgársági kérelmem 
benyújtásának időpontjában magyar állampolgár és közös gyermekünk született.    
 
V. A kérelmezőre és hozzátartozóira vonatkozó adatok:    
 
A kérelmező korábban kérelmezte-e a magyar állampolgárságot?    
igen □ nem □    
 
Ha igen, hol nyújtotta be a kérelmet .................................................. mikor ............................................    
A kérelem ügyében hozott döntés vagy állampolgársági okirat száma: ............................................ 
   
Hozzátartozója (szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája) 
szerzett-e magyar állampolgárságot?    
igen □ nem □    
 
1. A hozzátartozó neve: .....................................................................................................................................    
Születési helye: ................................................................... ideje: ...................................................................    
Állampolgársági okirat száma: .....................................................................................................................    
2. A hozzátartozó neve: ..................................................................................................................................    
Születési helye: ................................................................... ideje: .................................................................    
Állampolgársági okirat száma: .....................................................................................................................    
Ha igen, kérem, hogy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a hozzátartozóm honosítási vagy 
visszahonosítási eljárásban csatolt, a honosítási eljárásom során felhasználható okiratokat 
hivatalból szerezze be.    
igen □ nem □    
 
Hozzátartozója (szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája) 
kérelmezte-e a magyar állampolgárságot?    
igen □ nem □    
Ha igen, hol nyújtotta be a kérelmet ................................................... mikor ........................................    
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Ha igen, kérem, hogy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a hozzátartozóm honosítási vagy 
visszahonosítási eljárásban csatolt, a honosítási eljárásom során felhasználható okiratokat 
hivatalból szerezze be.    
igen □ nem □    
 
ÖNÉLETRAJZ    
(az életút bemutatása legfeljebb egy oldal terjedelemben, különös tekintettel az iskolai 
tanulmányokra, munkahelyekre, a katonai szolgálat teljesítésének helyére, idejére, magyarországi 
rokonok nevére, lakóhelyére)    
 
kérelmező    
 
A HÁZASTÁRS    
 
Ha a házastárs is kérelmező, akkor valamennyi pontot szíveskedjen kitölteni!    
 
Ha a házastárs nem kérelmező, akkor kizárólag a VI. rész 1., 2. és 3. pontját - magyar állampolgár 
házastárs esetén, illetve megszűnt házasság (házastárs halála, házasság felbontása) esetén is - 
szíveskedjen kitölteni!    
 
VI. A kérelmező házastársának személyi adatai:    
1. Házassági neve: ...........................................................................................................................................    
Születési családi neve: ..................................................................................................................................    
Születési utóneve(i): ......................................................................................................................................    
Előző (születési) családi neve: ......................................................................................................................    
Előző utóneve(i): ...............................................................................................................................................    
Neme: férfi □ nő □    
 
2. Születési helye: ....................................... (ország, tartomány, szövetségi állam) .............................    
.................................................. (város, község)    
A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem a hivatalos magyar elnevezés 
mellett a hivatalos külföldi helységnév feltüntetésével. (Ha kéri, szíveskedjen aláhúzni!)    
Születési ideje: ............................... év............................................ hó ........... nap    
 
3. Állampolgársága(i): ......................................................................................................................................    
Jelenlegi állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte: .......................................................    
4. Előző állampolgársága: .....................................................................................................................    
Előző állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte és az milyen módon szűnt meg: ........ 
   
5. Lakóhelye:    
Magyarországon: □□□□ ........................................................................................... (város, község)    
....................................................................... (utca) ................................................................ (hsz.)    
....................................................................... (ép./lh.) ......................... (em.) ......................... (ajtó)    
Tartózkodási helye: □□□□ ........................................................................................ (város, község)    
....................................................................... (utca) ................................................................ (hsz.)    
....................................................................... (ép./lh.) ......................... (em.) ......................... (ajtó)    
Külföldön: ..................................................... (ország) .................................................... (település)    
közelebbi cím: ....................................................................................................................................    
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Telefonszáma: ....................................................................................................................................    
Elektronikus levél (E-mail) címe: ....................................................................................................................    
Egyéb elérhetősége: ..........................................................................................................................................    
6. A korábbi családi állapotára vonatkozó adatok    
Ha a jelenlegi házassága nem az első:    
a jelenlegi házasságát megelőző házasságkötésének helye és ideje: .................................................    
házassági neve a jelenlegit megelőző házasságkötése után: ..............................................................    
családi és utóneve a jelenlegit megelőző házasság megszűnése után: .............................................. 
   
............................................................................................................................................................    
a jelenlegi házasságát megelőző házassága megszűnésének módja, helye és ideje:    
................................................................................................................................................................................    
A jelenlegit megelőző házastársa neve: ...................................................................................................    
születési helye: .................................................................................................................................................    
ideje: ....................................................................................................................................................................    
állampolgársága: ................................................................................................................................    
Ha az előbb feltüntetetteket megelőzően volt házassága, ennek adatai: ............................................ 
   
............................................................................................................................................................    
 
VII. A kérelmező házastárs szüleire vonatkozó adatok:    
1. Apja neve: .............................................................................................................................................    
Apja születési helye: ........................................... (ország) ...................................... (város, község)    
ideje: ..........................................................................................................................................................    
Apja állampolgársága: .........................................................................................................................    
Apja volt-e magyar állampolgár: .......................................................................................................    
Ha igen, mikortól meddig: .................................................................................................................    
2. Anyja születési családi és utóneve: ...................................................................................................    
Anyja születési helye: ........................................ (ország) ....................................... (város, község)    
ideje: ..........................................................................................................................................................    
Anyja állampolgársága: .........................................................................................................................    
Anyja volt-e magyar állampolgár: .....................................................................................................    
Ha igen, mikortól meddig: ...................................................................................................................    
3. Szülei házasságkötésének helye: .............................. (ország) ................................. (város, község)    
ideje: ..........................................................................................................................................................    
 
VIII. A kérelmemet a következőkre alapozom:    
(A megfelelőt szíveskedjen aláhúzni és kitölteni!)    
 
A) Magyar állampolgár voltam ...........................-tól ...........................-ig.    
Az egykori magyar állampolgárság megszerzésének módja: ........................................................    
Az egykori magyar állampolgárság megszűnésének módja: .........................................................    
B) Felmenőm magyar állampolgár volt.    
A felmenő neve: ................................................., születési helye: ............................................................    
születési ideje: ..............................................., rokonsági fok: ...................................................................    
Szíveskedjen a megnevezett felmenőtől való leszármazását levezetni:    
..............................................................................................................................................................................    
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IX. A kérelmező házastársára és hozzátartozóira vonatkozó adatok:    
A kérelmező házastársa korábban kérelmezte-e a magyar állampolgárságot?    
igen □ nem □    
 
Ha igen, hol nyújtotta be a kérelmet .................................................. mikor .............................................    
A kérelem ügyében hozott döntés vagy állampolgársági okirat száma: ............................................ 
   
Hozzátartozója (szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája) 
szerzett-e magyar állampolgárságot?    
igen □ nem □    
 
1. A hozzátartozó neve: ..........................................................................................................................    
Születési helye: .................................................................... ideje: .........................................................    
Állampolgársági okirat száma: .............................................................................................................    
2. A hozzátartozó neve: ...........................................................................................................................    
Születési helye: .................................................................... ideje: ..........................................................    
Állampolgársági okirat száma: ..............................................................................................................    
Ha igen, kérem, hogy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a hozzátartozóm honosítási vagy 
visszahonosítási eljárásban csatolt, a honosítási eljárásom során felhasználható okiratokat 
hivatalból szerezze be.    
igen □ nem □    
 
Hozzátartozója (szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája) 
kérelmezte-e a magyar állampolgárságot?    
igen □ nem □    
 
Ha igen, hol nyújtotta be a kérelmet ................................................ mikor ......................................    
Ha igen, kérem, hogy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a hozzátartozóm honosítási vagy 
visszahonosítási eljárásban csatolt, a honosítási eljárásom során felhasználható okiratokat 
hivatalból szerezze be.    
igen □ nem □    
 
ÖNÉLETRAJZ    
(az életút bemutatása legfeljebb egy oldal terjedelemben, különös tekintettel az iskolai 
tanulmányokra, munkahelyekre, a katonai szolgálat teljesítésének helyére, idejére, magyarországi 
rokonok nevére, lakóhelyére)    
 
házastárs    
 
A KÉRELMEZŐ(K) KISKORÚ GYERMEKE(I)    
 
A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem a hivatalos magyar elnevezés 
mellett a hivatalos külföldi helységnév feltüntetésével. (Ha kéri, szíveskedjen aláhúzni!)    
 
1. Születési családi neve: ..................................................... utóneve: ..................................................    
Születési helye: ........................................ (ország) .................................................. (város, község)    
ideje: ..............................................................................................................................................................    
Anyja születési és családi neve: ..............................................................................................................    
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Apja neve: ......................................................................................................................................................    
Állampolgársága: .........................................................................................................................................    
2. Születési családi neve: ..................................................... utóneve: ..................................................    
Születési helye: ........................................ (ország) .................................................. (város, község)    
ideje: ..............................................................................................................................................................    
Anyja születési és családi neve: ..............................................................................................................    
Apja neve: ....................................................................................................................................................    
Állampolgársága: .......................................................................................................................................    
3. Születési családi neve: ..................................................... utóneve: ..................................................    
Születési helye: ........................................ (ország) .................................................. (város, község)    
ideje: .............................................................................................................................................................    
Anyja születési és családi neve: ............................................................................................................    
Apja neve: ...................................................................................................................................................    
Állampolgársága: ......................................................................................................................................    
4. Születési családi neve: ..................................................... utóneve: ..................................................    
Születési helye: ........................................ (ország) .................................................. (város, község)    
ideje: .............................................................................................................................................................    
Anyja születési és családi neve: ...........................................................................................................    
Apja neve: .................................................................................................................................................    
Állampolgársága: ...................................................................................................................................    
 
NÉVMÓDOSÍTÁS    
 
A névmódosítás lehetőségéről a tájékoztatást megkaptam.    
 
Névmódosítást kérek/kérünk (az alábbi kérelmet ki kell tölteni) □    
Névmódosítást nem kérek/kérünk (az alábbi kérelmet nem kell kitölteni) □    
Névmódosítás iránti kérelem    
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 20/A. §-a alapján    
 
Névmódosítási lehetőségek:    
1. saját vagy felmenő egykori magyar születési családi nevének viselése    
2. több tagú születési családi névből egy vagy több tag, valamint a születési és házassági névből a 
nemre utaló végződés vagy névelem elhagyása    
3. utónév magyar megfelelőjének viselése    
4. házastárs vagy volt házastárs saját vagy felmenője egykori magyar születési családi nevének 
viselése    
5. elhalt anyja nevének magyar nyelven történő feltüntetése    
(A fentiek alapján kérem a választást a megfelelő szám feltüntetésével jelölni és a kérelmezett név 
rovatot ezzel egyezően kitölteni.)    
 
Kérelmező □□□□□    
Házassági nevem: .........................................................................................................................................    
Születési nevem: ..................................................................................... (családi és utónév, apai név)    
Kérelmezett név:    
Születési név: ...............................................................................................................................................    
Házassági név: ............................................................................................................................................    
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Kérem, hogy elhalt anyám nevét a mellékelt okirat(ok) alapján, magyar nyelven tüntessék fel a 
következő formában:    
 
születési családi név: ........................................................ utónév: .......................................................    
Kérelmező házastársa □□□□□    
Házassági nevem: .....................................................................................................................................    
Születési nevem: ..................................................................................... (családi és utónév, apai név)    
Kérelmezett név:    
Születési név: ............................................................................................................................................    
Házassági név: .........................................................................................................................................    
 
Kérem, hogy elhalt anyám nevét a mellékelt okirat(ok) alapján, magyar nyelven tüntessék fel a 
következő formában:    
születési családi név: ........................................................ utónév: .......................................................    
Kérelmező gyermeke(i) □□□    
Születési neve: ......................................................................................... (családi és utónév, apai név)    
Kérelmezett név: .......................................................................................................................................    
Kérelmező gyermeke(i) □□□    
Születési neve: ......................................................................................... (családi és utónév, apai név)    
Kérelmezett név: ........................................................................................................................................    
Kérelmező gyermeke(i) □□□    
Születési neve: ......................................................................................... (családi és utónév, apai név)    
Kérelmezett név: .........................................................................................................................................    
Kérelmező gyermeke(i) □□□    
Születési neve: ......................................................................................... (családi és utónév, apai név)    
Kérelmezett név: .........................................................................................................................................    
Kérelmező gyermeke(i) □□□    
Születési neve: ......................................................................................... (családi és utónév, apai név)    
Kérelmezett név: ..........................................................................................................................................    
Névmódosítási kérelem alátámasztására mellékelem:    
(A csatolt mellékleteket szíveskedjen megjelölni!)    
 
□ saját, illetve apám, anyám, nagyapám (távolabbi felmenőm) egykori állami születési anyakönyvi 
kivonatát    
□ kérelmező    
□ házastárs    
□ saját, illetve felmenőm születési családi nevét tartalmazó, korabeli magyar hatóság által kiállított 
alábbi okmányt: személyazonosító (személyazonossági, személyi) igazolvány; útlevél; 
lakcímbejelentő lap; katonakönyv; illetőségi bizonyítvány; korabeli iskolai bizonyítvány; egyéb 
okirat: ............................................................................................................................................................    
□ kérelmező    
□ házastárs    
□ az általam elhagyni kívánt névelem nyelvi jellemzőjéről    
□ az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda fordítását vagy igazolását;    
□ a Nyelvtudományi Intézet szakvéleményét;    
□ egyéb szakvéleményt: ...............................................................................................................................    
□ kérelmező    
□ házastárs    
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□ elhalt anyám halotti anyakönyvi kivonatát és hivatalos okiratot születési családi nevének 
magyar nyelvű feltüntetésével    
□ kérelmező    
□ házastárs    
 
MELLÉKLETEK    
(A csatolt mellékleteket szíveskedjen megjelölni!)    
 
□ születési anyakönyvi kivonat(ok)    
□ házassági anyakönyvi kivonat(ok), jogerős bontóítélet, házastárs halotti anyakönyvi kivonata 
   
□ a gyermek(ek) másik szülőjének hozzájáruló nyilatkozata a honosításhoz, visszahonosításhoz, 
névmódosításhoz    
□ a cselekvőképtelen gyermek(ek) másik szülőjének hozzájáruló nyilatkozata a hivatalból kiadásra 
kerülő személyazonosító igazolványhoz    
Egyéb iratok: .........................................................................................................................................    
Külföldön történt születésről és házasságkötésről a külföldi anyakönyvi okiratot a megfelelő 
hitelesítéssel, az idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell mellékelni.    
A magyarországi anyakönyvek adatainak ellenőrzése hivatalból megtörténik.    
 
NYILATKOZATOK    
 
1. Kijelentem/kijelentjük, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.    
2. Kijelentem, hogy büntetlen előéletű vagyok és nem folyik ellenem büntetőeljárás, továbbá az 
elmúlt öt évben szándékos bűncselekmény miatt bíróság nem marasztalt el.    
□ kérelmező igen □ nem □    
□ házastárs igen □ nem □    
3. Kijelentem, hogy értem és beszélem a magyar nyelvet.    
□ kérelmező igen □ nem □    
□ házastárs igen □ nem □    
4. Az Ápt. 4. § (3a) bekezdésére alapozott kérelem esetében - az Ápt. 4. § (3a) bekezdés a) pont aa) 
alpontjában meghatározott esetben - kijelentjük, hogy házasságunk legalább tíz éve fennáll. 
   
5. Az Ápt. 4. § (3a) bekezdésére alapozott kérelem esetében - az Ápt. 4. § (3a) bekezdés a) pont ab) 
alpontjában meghatározott esetben - kijelentjük, hogy házasságunk legalább öt éve fennáll. 
   
6. Az állampolgársági esküt vagy fogadalmat .............................................................. 
országban .......................................................................................... településen/magyar külképviseleten 
kívánom/kívánjuk letenni.    
7. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy kiskorú gyermekem honosításához a 
másik szülő ............................................................................................................ (név) hozzájáruló nyilatkozatát 
beszerezni nem tudom, a következő okok miatt (részletes indoklás):    
............................................................................................................................................................    
............................................................................................................................................................    
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8. Nyilatkozom, hogy az idegenrendészeti eljáráshoz csatoltam 
a ............................................ ............................................................................. okiratot, melyet kérek hivatalból 
beszerezni.    
□ kérelmező igen □ nem □    
□ házastárs igen □ nem □    
9. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtása után bekövetkezett változásokról (pl. családi állapot 
változása, gyermek születése, lakcím vagy elérhetőség változása stb.) az állampolgársági 
ügyekben eljáró szervet 15 napon belül a változást igazoló okiratok egyidejű csatolásával 
értesítem. A lakcímváltozást és egyéb elérhetőségek változását jelezni kell, arról iratot nem 
szükséges mellékelni.    
Kelt: ..............................................................................    
    
    
    
..............................................................................   
kérelmező aláírása  
 
..............................................................................   
házastárs aláírása    
    
    
    
..............................................................................   
korlátozottan cselekvőképes   
kérelmező aláírása  
 
..............................................................................   
korlátozottan cselekvőképes   
kérelmező aláírása    
 
A korlátozottan cselekvőképes kérelmező(ke)t meghallgattam.    
A kérelmező(k) aláírását hitelesítem.    
A kérelmező(k) személyazonosság(uk)at    
............................................... típusú és ......................................... számú .......................................-ig    
............................................... típusú és ......................................... számú .......................................-ig    
............................................... típusú és ......................................... számú .......................................-ig    
............................................... típusú és ......................................... számú .......................................-ig    
érvényes okirattal igazolták.    
Tanúsítom, hogy a nagykorú, cselekvőképes kérelmező:    
□ a magyar nyelvet érti és beszéli    
□ a magyar nyelvet nem érti és nem beszéli    
Tanúsítom, hogy a nagykorú, cselekvőképes kérelmező házastársa:    
□ a magyar nyelvet érti és beszéli    
□ a magyar nyelvet nem érti és nem beszéli    
Tanúsítom, hogy a korlátozottan cselekvőképes kérelmező:    
□ a magyar nyelvet érti és beszéli    
□ a magyar nyelvet nem érti és nem beszéli    
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Tanúsítom, hogy a korlátozottan cselekvőképes kérelmező:    
□ a magyar nyelvet érti és beszéli    
□ a magyar nyelvet nem érti és nem beszéli    
 
Megjegyzés a nyelvismeretre vonatkozóan:    
................................................................................................................................................................    
................................................................................................................................................................    
................................................................................................................................................................    
................................................................................................................................................................    
    
Ujjnyomat felvételezésre nem került sor, mert a kérelmező(k),    
□ a 6. életévet még nem töltötte(ék) be,    
□ annak adására ideiglenesen fizikailag képtelen(ek) vagy    
□ annak adására fizikailag képtelen(ek).    
 
P. H.    
........................................................   
a kérelmet átvevő aláírása    
A kérelmező(ke)t tájékoztattam az alábbi törvényi feltétel hiányáról és az alábbi hiányosságokról: 
   
................................................................................................................................................................    
................................................................................................................................................................    
........................................................   
a kérelmet átvevő aláírása    
A tájékoztatást tudomásul vettem.    
Megjegyzéseim: ...............................................................................................................................    
................................................................................................................................................................    
........................................................   
kérelmező aláírása” 
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3. melléklet az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelethez

Az adatszolgáltatás korlátozásáról szóló nyilatkozat adattartalma

 1.  Érintett
1.1.  családi neve,
1.2.  utóneve, utónevei,
1.3.  születési neve,
1.4.  anyja születési neve,
1.5.  lakóhelye,
1.6.  tartózkodási helye,
1.7.  személyi azonosítója.

 2.  Nyilatkozat arról, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
2. § (1) bekezdése alapján az érintett a róla nyilvántartott adatok kiadását megtiltja
2.1.  tudományos kutatás céljából,
2.2.  közvélemény-kutatás és piackutatás céljából vagy
2.3.  teljeskörűen.”

4. melléklet az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„12. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

Sorszám:
 1.)  A kereskedői engedéllyel rendelkező forgalmazó* / javító* adatai:

– megnevezése: .......................................................................................................................................................................................................
– adószáma vagy statisztikai jele:  .....................................................................................................................................................................
– rendőrhatósági engedélyének (határozat) száma:  .................................................................................................................................
– engedélyezett tevékenységi hely címe:  ......................................................................................................................................................
– engedélyt kiállító rendőrhatóság:  .................................................................................................................................................................

 2.)  A tartási engedéllyel rendelkező szervezet / személy adatai:
Szervezet esetén:
– megnevezése: .......................................................................................................................................................................................................
– adószáma vagy statisztikai jele:  .....................................................................................................................................................................
– székhelye:  ...............................................................................................................................................................................................................
– rendőrhatósági engedélyének száma:  ........................................................................................................................................................
– engedélyt kiállító rendőrhatóság:  .................................................................................................................................................................
Természetes személy / szervezet esetén kereskedelmi meghatalmazottja:
– családi és utóneve:  .............................................................................................................................................................................................
– születési családi és utóneve:  ...........................................................................................................................................................................
– születési hely, év, hó nap:  .................................................................................................................................................................................
– anyja születési családi és utóneve:  ...............................................................................................................................................................
– állampolgársága:  .................................................................................................................................................................................................
– lakóhelye:  ...............................................................................................................................................................................................................
– személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány típusa és száma:  
– rendőrhatósági engedély száma:  ..................................................................................................................................................................
– engedélyt kiállító rendőrhatóság:  .................................................................................................................................................................
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 3.)  Lőfegyver, lőfegyverdarab azonosító adatai:
– fajta:  .........................................................................................................................................................................................................................
– jelleg:  .......................................................................................................................................................................................................................
– gyártó:  .....................................................................................................................................................................................................................
– típus:  ........................................................................................................................................................................................................................
– gyártási szám:  .......................................................................................................................................................................................................
– kaliberjel:  ................................................................................................................................................................................................................
– kategória betűjele és száma:  ..........................................................................................................................................................................

 4.)  Átvétel célja:
– forgalmazás* (forgalmazó)
– alkatrésznek felhasználás* / javítás* (javító)
– tartás az engedélyben feltüntetett célra: vadászat* / munkavégzés* / sportlövészet* / céllövészet* / önvédelem* / 
személy- és vagyonvédelem* filmgyártás*/színházi- és hagyományőrző használat*/oktatás/egyéb*: ..................................
...................................................................................................................................... (tartási engedéllyel rendelkező)

 5.)  Átvétel helye és időpontja: ..................................................................................................................................................................................

.................................................................................... ....................................................................................

átadó aláírása átvevő aláírása

* A megfelelő rész aláhúzandó!”

5. melléklet az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A  tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a  tűzvédelmi bírságról és a  tűzvédelemmel foglalkozók 
kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1.  mellékletében foglalt táblázat 
a következő 21a. sorral egészül ki:

(A B C)

21a
a jogszabály vagy hatóság által előírt fokozott üzembiztonságú tűzoltó 
berendezés készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, 
felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása

100 000 3 000 000

6. melléklet az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez

 1.  A  közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az  adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 3. melléklet C. pontja a következő 2.3. ponttal egészül ki:
„2.3. a  nem elektronikus úton tett nyilatkozat esetén a  vezetői engedély elvesztéséről, eltulajdonításáról, 
megsemmisüléséről és a találásról készült jegyzőkönyv.”

 2.  A  közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az  adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 3. melléklet C. pontja a következő 5–6.1. ponttal egészül ki:
„5. PÁV kategória megszerzésének nyilvántartásban történő rögzítése esetén a PÁV határozat vagy PÁV alkalmassági 
vélemény, ha az a vizsgaközponttól nem érkezett meg elektronikus úton.
6. Egyéb alapiratok:
6.1. egyéb a nyilvántartásba történő bejegyzést megalapozó okirat elektronikus vagy eljáró hatóság által hitelesített 
példánya.”



10066 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 213. szám 

7. melléklet az 569/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 1. melléklet 19. pontjában foglalt táblázat a következő 68–70. sorral egészül ki:

 (A B C D E F)

68 Repülőtéri létesítményi 

tűzoltóság kötelező 

működtetésének 

elrendelésére 

vonatkozó eljárás  

(a légiközlekedésről 

szóló törvény szerinti 

közös felhasználású 

repülőtér és az állami 

repülések célját szolgáló 

repülőtér kivételével).

Főfoglalkozású létesítményi 

tűzoltóság esetén a repülőterekhez 

kapcsolódó követelményeknek és 

igazgatási eljárásoknak  

a 216/2008/EK európai  

parlamenti és tanácsi 

rendelet értelmében történő 

meghatározásáról szóló,  

2014. február 12-i   

139/2014/EU rendelet  

(a továbbiakban:  

139/2014/EU rendelet) IV. melléklet 

ADR.OPS.B.010 pontjának való 

megfelelés, alkalomszerűen 

igénybe vehető létesítményi 

tűzoltóság esetén  a nemzetközi 

polgári repülésről Chicagóban,  

az 1944. évi december hó 7. napján 

aláírt Egyezmény Függelékeinek 

kihirdetéséről szóló 2007. évi  

XLVI. törvény mellékleteként 

kihirdetett 14. Függelékében  

(a továbbiakban: ICAO) tűzoltó 

és mentő szolgálatra vonatkozó 

előírásoknak való megfelelés.

Minden 

esetben.

Légiközlekedési 

hatóság

– 30 nap

69 Repülőtéri létesítményi 

tűzoltóság kötelező 

működtetésének 

elrendelésére 

vonatkozó eljárás  

a légiközlekedésről 

szóló törvény szerinti 

közös felhasználású 

repülőtér esetében.

Főfoglalkozású létesítményi 

tűzoltóság esetén  

a 139/2014/EU rendelet  

IV. melléklet ADR.OPS.B.010 

pontjának való megfelelés, 

alkalomszerűen igénybe vehető 

létesítményi tűzoltóság esetén  

az ICAO tűzoltó és mentő szolgálatra  

vonatkozó előírásoknak való 

megfelelés.

Minden 

esetben.

Légiközlekedési 

hatóság

– 30 nap

70 Repülőtéri létesítményi 

tűzoltóság kötelező 

működtetésének 

elrendelésére 

vonatkozó eljárás  

a légiközlekedésről 

szóló törvény szerinti 

közös felhasználású 

repülőtér esetében.

A 139/2014/EU rendelet és  

az ICAO által a tűzoltó szolgálat 

személyi és eszközállományára 

meghatározott minimális 

követelményeknek való 

megfelelés, valamint a személyi 

állomány képesítésére vonatkozó 

előírásoknak való megfelelőség 

vizsgálata.

Minden 

esetben.

A hivatásos 

katasztrófavédelmi 

szerv központi 

szerve

– –
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A Kormány 570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelete
az Észak-Pesti Centrum Kórház – Honvédkórház létrehozásával összefüggő kormányrendeletek 
módosításáról

A Kormány 
a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 3. alcím tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2)  bekezdés j) és 
p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím és az  1.  melléklet tekintetében az  egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16.  § 
(14) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében az  egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28.  § 
(3) bekezdés a) pont ab) alpontjában és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím és a  2–5.  melléklet tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (1a)  bekezdés j)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 13. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló  
160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet
a) 8/A.  § c)  pontjában az  „a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (a  továbbiakban: MH Egészségügyi 

Központ)” szövegrész helyébe az „az Észak-Pesti Centrum Kórház – Honvédkórház (a továbbiakban: ÉPC-HK)” 
szöveg,

b) 8/B. § és 8/C. § (1) és (5) bekezdésében az „MH Egészségügyi Központ” szövegrész helyébe az „ÉPC-HK” szöveg,
c) 8/F.  § a)  pontjában az „MH Egészségügyi Központ parancsnoka” szövegrész helyébe az „ÉPC-HK vezetője” 

szöveg
lép.

2. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 
engedélyeztetési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15) Korm. rendelet módosítása

2. §  Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyeztetési eljárásról 
szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 25.  § (7)  bekezdésében az „a rendvédelmi szervek és a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Magyar Honvédség” 
szöveg lép.

3. Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, 
valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 
175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. §  Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint 
a  külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 175/2007. Korm.r.) 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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(E rendelet alkalmazásában:)
„a) Magyar Honvédség Egészségügyi Központ: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (19) bekezdés 
b) pontjában meghatározott honvédelmi egészségügyi szolgáltató;”

4. § (1) A 175/2007. Korm.r. 2. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az MH EK egészségügyi szolgáltatására is igényjogosult az (1) bekezdés a) pontjában foglalt személy.
(4) Az MH EK egészségügyi szolgáltatására jogosult az, akik tekintetében az MH EK területi ellátásra kötelezett.”

 (2) A 175/2007. Korm.r. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.  § (1) A  rendvédelem területén nyújtott speciális egészségügyi tevékenységet az  ÉPC-HK látja el, kivéve, ha azt 
e  rendelet vagy jogszabály a  rendvédelmi szerv feladatkörébe utalja. Honvédelem területén nyújtott speciális 
egészségügyi tevékenységet – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az ÉPC-HK és az MH EK látja el.”

5. §  A 175/2007. Korm.r.
a) 2.  §-át megelőző alcímében az  „A MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT” szövegrész helyébe 

az  „AZ ÉSZAK-PESTI CENTRUM KÓRHÁZ – HONVÉDKÓRHÁZ ÉS A  MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI 
KÖZPONT” szöveg,

b) 2.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az „A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (a  továbbiakban: 
MH EK)” szövegrész helyébe az „Az Észak-pesti Centrum Kórház – Honvédkórház (a  továbbiakban: ÉPC-HK)” 
szöveg,

c) 2.  § (1)  bekezdés e)  pontjában az  „a honvédelemért felelős miniszter” szövegrész helyébe  
az „az egészségügyért felelős miniszter” szöveg,

d) 2. § (2) bekezdésében az „MH EK” szövegrészek helyébe az „ÉPC-HK” szöveg,
e) 3. §-át megelőző alcímében az „MH EK” szövegrész helyébe az „ÉPC-HK és az MH EK” szöveg,
f ) 3. § (1) bekezdésében az „MH EK” szövegrész helyébe az „ÉPC-HK és az MH EK” szöveg,
g) 3. § (2) bekezdésében, 4. § (1) és (2) bekezdésében az „MH EK” szövegrész helyébe az „ÉPC-HK és az MH EK” 

szöveg,
h) 5. § (5) bekezdésében az „MH EK-t” szövegrész helyébe az „ÉPC HK-t és az MH EK-t” szöveg,
i) 7. §-át megelőző alcímében az „MH EK-ban” szövegrész helyébe az „ÉPC-HK-ban és az MH EK-ban” szöveg,
j) 7. § (5) bekezdésében az „MH EK” szövegrész helyébe az „ÉPC-HK és az MH EK” szöveg,
k) 7. § (5) bekezdésében az „MH EK-nak” szövegrész helyébe az „ÉPC-HK-nak, valamint az MH EK-nak” szöveg,
l) 8. §-át megelőző alcímében az „MH EK” szövegrész helyébe az „ÉPC-HK és MH EK” szöveg, az „MH EK-N KÍVÜL” 

szövegrész helyébe az „ÉPC-HK-N és az MH EK-N KÍVÜL” szöveg,
m) 9. § (1) bekezdés a) pontjában az „MH EK-nál” szövegrész helyébe az „ÉPC-HK-nál és az MH EK-nál” szöveg,
n) Melléklete címében az „MH EK” szövegrész helyébe az „ÉPC-HK/MH EK” szöveg,
o) Mellékletében az „MH EK” szövegrész helyébe az „ÉPC-HK/MH EK (megfelelő rész aláhúzandó)” szöveg
lép.

4. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 
337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) Az  egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 
337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 5/A. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
[A Tv. 5/A.  § (9)  bekezdése alkalmazásában speciális ellátotti kör részére ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak 
minősül]
„h) az Észak-Pesti Centrum Kórház – Honvédkórház.”

5. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, 
valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló  
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

7. §  Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint 
az  ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: 256/2013. Korm.r.) a következő 11/V. §-sal egészül ki:
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„11/V.  § (1) A  2.  mellékletben foglalt táblázat A:283 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 
2023.  január 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az  illetmény- vagy bérnövelésre 2023. január 1-jétől, 
de  legfeljebb a  munkáltatónál fennálló, az  egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó 
munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére 
az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2023. január hónapra esedékes illetmény 
(bér) tekintetében kell megfizetni a 2023. február havi munkabér kifizetésével egyidejűleg.
(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően 
alkalmazni.”

8. §  A 256/2013. Korm.r. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. Az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet módosítása

9. §  Az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 1.  § 2.  pontjában az „a Magyar Honvédség 
Egészségügyi Központ” szövegrész helyébe az „az Észak-Pesti Centrum Kórház – Honvédkórház” szöveg lép.

7. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló  
485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

10. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 
92.  § (2)  bekezdésében az  „a Magyar Honvédség Egészségügyi Központban” szövegrész helyébe az  „a Magyar 
Honvédség Egészségügyi Központban és az Észak-Pesti Centrum Kórház – Honvédkórházban” szöveg lép.

8. Az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet módosítása

11. §  Az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet 2.  mellékletében 
foglalt táblázat A:13 mezőjében a „Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (Honvéd Kórház)” szövegrész helyébe 
az „Észak-Pesti Centrum Kórház – Honvédkórház” szöveg lép.

9. Az állami fenntartású egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól és ezzel 
összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló  
653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása

12. §  Az állami fenntartású egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól és ezzel összefüggésben egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 653/2021. Korm.r.) 
a következő 9. §-sal egészül ki:
„9. § (1) Az Észak-Pesti Centrum Kórház – Honvédkórház a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ jogutódja
a) az Észak-Pesti Centrum Kórház – Honvédkórház területi ellátási kötelezettségébe tartozó vagy egyéb, 
jogszabályon alapuló igényjogosultjainak egészségügyi szakellátási feladatához kapcsolódó, továbbá
b) a 6.  mellékletben felsorolt, a  Magyar Honvédség Egészségügyi Központ székhelyeként vagy telephelyeként 
működő ingatlanok üzemeltetéséhez és vagyonkezeléséhez szükséges
2022. december 31-én a Magyar Honvédség Egészségügyi Központhoz tartozó vagyoni értékű jogok, követelések 
és kötelezettségek, továbbá a szerződésből fakadó jogosultságok és kötelezettségek tekintetében, ideértve azokat 
is, amelyeket 2023. január 1-jét megelőzően a  Magyar Honvédség Egészségügyi Központtal fennállt bármely 
jogviszonyból eredően a  jogutóddal szemben 2022. december 31-ét követően érvényesítenek a  követelés 
jogosultjai, az e §-ban meghatározott kivételekkel.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti jogutódlás nem terjed ki azon vagyoni értékű jogokra, követelésekre és 
kötelezettségekre, valamint szerződésből fakadó jogosultságokra és kötelezettségekre, amelyek az egészségügyről 
szóló 1997. évi CLIV. törvény 244/C.  § (18)  bekezdése alapján a  honvédelmi szervezet által biztosított 
szolgáltatásokhoz kapcsolódnak.
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(3) Az  Észak-Pesti Centrum Kórház – Honvédkórház működéséhez szükséges, de 2023. január 1-jén még 
a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő ingó és ingatlan 
vagyonelemeket legkésőbb 2023. június 30. napjáig kell az  Észak-Pesti Centrum Kórház – Honvédkórház 
vagyonkezelésébe adni. A  vagyonkezelői jog Észak-Pesti Centrum Kórház – Honvédkórház részére történő 
átruházásáig a  működéséhez szükséges ingó és ingatlan vagyonelemeket és azok üzemeltetését honvédelmi 
szervezet biztosítja. A  felmerült költségeket az  Észak-Pesti Centrum Kórház – Honvédkórház teljes egészében 
megtéríti a honvédelmi szervezetnek.
(4) Az (1) bekezdés szerinti jogutódlás nem terjed ki a Magyar Honvédség Egészségügyi Központnál 2023. január 1. 
napján fenntartás alatt vagy folyamatban lévő, kizárólag katonai egészségügyi feladatokat támogató európai uniós 
és más nemzetközi projektekre, projektrészekre.
(5) A  2022. december 31-ig számfejtett személyi juttatások és egyéb nem rendszeres vagy rendszeres személyi 
jellegű kifizetések – ideértve a 2022. december havi illetményt is – vonatkozásában a kifizetést a Magyar Honvédség 
Egészségügyi Központ teljesíti azon személyek vonatkozásában is, akiknek a honvédelmi alkalmazotti jogviszonya 
az Eütv. 244/C. § (3) bekezdése alapján 2023. január 1. napján egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakul.
(6) Az  Észak-Pesti Centrum Kórház – Honvédkórház fenntartója, valamint a  Magyar Honvédség Egészségügyi 
Központ 2023. február 15-ig jegyzőkönyvben rögzítik a  jogutódlással érintett vagyoni értékű jogok és 
kötelezettségek körét, valamint a  vagyonelemek értékét, amelyeket a  Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 
2023. június 30-ig átad, külön kitérve a külső forrásból megvalósuló fejlesztésekre.”

13. §  A 653/2021. Korm.r. a következő 10. §-sal egészül ki:
„10. § Az Észak-Pesti Centrum Kórház – Honvédkórház jogi képviseletét – az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi 
LXXVIII. törvény 66. § (3a) bekezdésére tekintettel – 
a) a  Magyar Honvédség Egészségügyi Központot a  2022. december 31. napjáig, bármilyen jogviszony 
alapján megillető, olyan igényekkel kapcsolatos ügyekben, amelyek érvényesítése iránt a  Magyar Honvédség 
Egészségügyi Központ 2022. december 31. napjáig peres, illetve nemperes eljárást kezdeményezett, ilyen eljárásba 
bekapcsolódott, illetve jogi igényérvényesítésre átadott,
b) a Magyar Honvédség Egészségügyi Központtal szemben, a 2022. december 31. napjáig, bármilyen jogviszonyból 
eredően megindított peres vagy nemperes eljárásokban,
c) a Magyar Honvédség Egészségügyi Központot érintően, a 2022. december 31. napjáig megindult közigazgatási 
hatósági eljárásokban
a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium kamarai jogtanácsosa látja el.”

14. § (1) A 653/2021. Korm.r. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (2) A 653/2021. Korm.r. 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (3) A 653/2021. Korm.r. 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
 (4) A 653/2021. Korm. r. az 5. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

15. §  Hatályát veszti a 653/2021. Korm.r. 4. alcíme, valamint 4. és 4/A. melléklete.

10. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A 256/2013. Korm.r. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő sorral egészül ki:

(A B

1. Egészségügyi szolgáltató neve Település)

283. Észak-Pesti Centrum Kórház – Honvédkórház Budapest

2. melléklet az 570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A 653/2021. Korm.r. 1. melléklete a következő 4. ponttal egészül ki:
„4. Észak-Pesti Centrum Kórház – Honvédkórház”

3. melléklet az 570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A 653/2021. Korm.r. 2. melléklete a következő 3. ponttal egészül ki:
„3. Az Észak-Pesti Centrum Kórház – Honvédkórházhoz mint irányító megyei kórházhoz tartozó intézmények:
3.1. Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ (Budapest)
3.2. Jávorszky Ödön Városi Kórház (Vác)
3.3. Károlyi Sándor Kórház (Budapest)
3.4. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház (Kistarcsa)
3.5. Misszió Egészségügyi Központ (Veresegyház)
3.6. Uzsoki Utcai Kórház (Budapest)”

4. melléklet az 570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A 653/2021. Korm.r. 3. melléklete a következő 4. ponttal egészül ki:
„4. Észak-Pesti Centrum Kórház – Honvédkórház:
4.1. Budapesten a IV., V., VI., XIII., XIV., XV., XVI. kerület
4.2. Pest megyében az Aszódi, Dunakeszi, Gödöllői, Szobi, Váci járás”

5. melléklet az 570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„6. melléklet a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez

ÉPC-HK 1. telephely, székhely
A Budapest XIII. kerület 27630 hrsz.-ú „kivett kórház” művelési ágú, természetben Budapest XIII. ker., 
Róbert Károly krt. 44. szám alatti ingatlan (Székhely)
ÉPC-HK 2. Podmaniczky utcai telephely
A Budapest VI. kerület 28229 hrsz.-ú „kivett kórház” és a  28233 hrsz.-ú „kivett üzem” művelési ágú természetben 
a 1062 Budapest, Podmaniczky utca 109-111. alatti ingatlan
ÉPC-HK 3. Szanatórium utcai telephely (Rehabilitációs és Krónikus Utókezelő Intézet)
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A Budapest XII. kerület 10886/44 hrsz.-ú „kivett üzem” és a Budakeszi 1670 hrsz.-ú „kivett szanatórium” művelési ágú 
természetben a 1121 Budapest, Szanatórium utca 2/A. alatti ingatlan
ÉPC-HK Hévízi Rehabilitációs Intézet
A Hévíz 1083 hrsz.-ú „kivett üdülőépület és udvar” hrsz.-ú természetben a  Hévíz, Kossuth Lajos u. 7/A. szám alatti 
ingatlan (HRI volt BM)
ÉPC-HK Balatonfüredi telephely, Kardiológiai Rehabilitációs Intézet (BKRI)
A Balatonfüred 360/2 hrsz.-ú „kivett kórház” művelési ágú, természetben a Balatonfüred, Szabadság u. 5. szám alatti 
ingatlan.”

A Kormány 571/2022. (XII. 23.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet, valamint  
a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól  
és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15d. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 15a–15c.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben 
vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 255/2014. (X. 10.) 
Korm. rendelet] 17/C. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a 17/B. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 17/B. §)
„9. 5.  pont b)  alpontja alapján regionális beruházási támogatás és az  induló vállalkozás által vidéki térségben 
folytatott nem mezőgazdasági tevékenységhez nyújtott támogatás”
(nyújtható.)

2. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 23/B. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatást nyújtó köteles adatot szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére)
„a) a  651/2014/EU bizottsági rendelet 9.  cikke szerinti közzététel céljából a  11–45/A. alcím hatálya alá tartozó, 
az  Atr. 2.  § 6c.  pontja szerinti halászati állami támogatás esetén a  30 000 eurónak, elsődleges mezőgazdasági 
termelés támogatása esetén a 60 000 eurónak, egyéb esetben pedig az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget 
meghaladó egyedi támogatásról.”

3. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 24. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alapján)
„g) a 48/A. és az 51–69. alcím szerinti támogatás esetén 2022. december 31-ig”
(lehet támogatási döntést hozni.)

4. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 24. §-a a következő h) ponttal egészül ki:
(E rendelet alapján)
„h) a 41/D. alcím szerinti támogatás esetén 2023. december 31-ig”
(lehet támogatási döntést hozni.)
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5. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 85/T. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Nem nyújtható támogatás az  elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó vállalkozások számára, 
ha a támogatás mértékét a forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg.
(5) Nem nyújtható támogatás a  halászati és az  akvakultúra-ágazathoz tartozó vállalkozásnak, ha a  támogatás 
a 717/2014/EU rendelet 1. cikk (1) bekezdés a)–k) pontjában említett támogatási kategóriák közé tartozik.”

6. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 85/U. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„85/U.  § (1) A  támogatás támogatástartalma a  közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal 
együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve, a (2) bekezdésben meghatározott 
kivétellel – nem haladhatja meg a 2 000 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(2) A  mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások esetén az  e  tevékenységekhez 
összesen nyújtott támogatás támogatástartalma a közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal 
együtt vállalkozásonként – a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg 
a  250 000 eurónak megfelelő forintösszeget. A  halászati és akvakultúra-ágazathoz tartozó vállalkozások esetén 
az e tevékenységekhez összesen nyújtott támogatás támogatástartalma a közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott 
egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – 
nem haladhatja meg a 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget.”

7. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet
a) 85/S. § (1) bekezdésében az „az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret 

a  gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022/C  131  I/01” 
szövegrész helyébe az  „Az állami támogatásokra vonatkozó, az  Ukrajna elleni orosz invázióval 
összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válságkeret” című, 2022/C 426/01” szöveg,

b) 85/S. § (3) bekezdésében a „2022.” szövegrész helyébe a „2023.” szöveg,
c) 85/S. § (4) bekezdésében a „2023.” szövegrész helyébe a „2024.” szöveg,
d) 85/T. § (1) bekezdésében a „8–14.” szövegrész helyébe a „8–18.” szöveg,
e) 85/X. § (4) bekezdésében az „58.” szövegrész helyébe a „81.” szöveg
lép.

2. Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és 
felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet módosítása

8. §  Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős 
intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 239. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
(E rendelet)
„g) 231.  § (1)  bekezdés i)  pontja „Az állami támogatásokra vonatkozó, az  Ukrajna elleni orosz invázióval 
összefüggésben a  gazdaság támogatását célzó ideiglenes válságkeret” című, 2022/C 426/01. számú európai 
bizottsági közlemény”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

3. Záró rendelkezések

9. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 572/2022. (XII. 23.) Korm. rendelete
a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok 
felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. § (1) A  Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok 
felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Korm. rendelet) 3.  §-a 
a következő 6a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„6a. Keretmegállapodás: a  Svájci Szövetségi Tanács és Magyarország Kormánya között létrejött, az  Európai Unió 
kiválasztott tagállamai számára az  Európai Unión belüli gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését 
célzó Svájci Hozzájárulás II. időszak végrehajtásáról szóló keretmegállapodás,”

 (2) A Korm. rendelet 3. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„9. közreműködő szervezet: a  2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alapból, 
az  Európai Szociális Alapból és a  Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló  
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] 2.  § (1)  bekezdés 17.  pontja, 
a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 26. pontja, a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak 
végrehajtási rendjéről szóló 563/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 563/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet] 
2.  § (1)  bekezdés 18.  pontja, valamint az  Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az  Európai Szociális Alap Pluszra, 
a Kohéziós Alapra, az Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó 
közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági 
Alapra és a  határigazgatás és a  vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi 
szabályok megállapításáról szóló, 2021. június 24-i (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2.  cikk 
8. pontja szerinti szervezet,”

 (3) A Korm. rendelet 3. §-a a következő 12a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„12a. Nemzeti Irányító Hatóság: a  Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak tekintetében  
az 563/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 21. pontja szerinti szervezet,”

 (4) A Korm. rendelet 3. § 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. programmenedzsment forrás: az  EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021-es időszak 
tekintetében a  121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 3.  § 33.  pontja szerinti forrás, a  Svájci–Magyar Együttműködési 
Program II. időszak tekintetében az 563/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 31. pontja szerinti forrás,”

 (5) A Korm. rendelet 3. § 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„17. program operátor: az  EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021-es időszak tekintetében 
a 121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 5. § 14. pontja, a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak tekintetében 
az 563/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 32. pontja szerinti szervezet,”

 (6) A Korm. rendelet 3. § 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„21. szabálytalanság: a  4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdés 24.  pontja, a  121/2021. (III. 10.)  
Korm. rendelet 3. § 42. pontja, az 563/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 39. pontja, a 272/2014. (XI. 5.)  
Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 47. pontja, a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap, valamint az  Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a  területi együttműködéshez 
kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdés 20.  pontja, 
a  2007–2013 programozási időszakban a  Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program Európai 
Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből megvalósuló programkomponensének végrehajtásáról szóló  
359/2013. (X. 11.) Korm. rendelet 3.  § 9.  pontja, a  2014–2020 programozási időszakban az  Európai 
Regionális Fejlesztési Alap és az  Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló 
együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban:  
126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet] 3.  § (1)  bekezdés 30.  pontja, a  2007–2013 programozási időszakban 
az  Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–
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Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) 
Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdés g)  pontja, a  2014–2020 programozási időszakban az  Európai Szomszédsági 
Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENI Határon Átnyúló 
Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet] 3.  § (1)  bekezdés 14.  pontja, a  82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet, az  Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet] 3.  § (1)  bekezdés 7.  pontja, valamint a  256/2021. (V. 18.)  
Korm. rendelet 3. § 18. pontja szerinti fogalom,”

 (7) A Korm. rendelet 3. §-a a következő 24a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„24a. technikai támogatás: a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak tekintetében az 563/2022. (XII. 23.)  
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 49. pontjában meghatározott forrás,”

2. §  A Korm. rendelet 10. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„10. Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021 előirányzat,  
valamint a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. előirányzat felhasználási szabályai
22. § Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021 előirányzat a 121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 
szerint használható fel.
22/A.  § A  Svájci–Magyar Együttműködési Program II. előirányzat az  563/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint 
használható fel.”

3. §  A Korm. rendelet 46. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„46. § A Svájci–Magyar Együttműködési Program II. előirányzat (XIX. fejezet, 3. cím, 5. alcím) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló:
aa) projektek részére nyújtott támogatás, programmenedzsment forrás és technikai támogatás esetén a  fejezetet 
irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
ab) program keretében nyújtott támogatás esetén a  program operátor vezetője vagy az  általa írásban kijelölt 
személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítésigazoló:
ca) projektek részére nyújtott támogatás, programmenedzsment forrás és technikai támogatás esetén a  fejezetet 
irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
cb) program keretében nyújtott támogatás esetén a  program operátor vezetője vagy az  általa írásban kijelölt 
személy,
d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



10076 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 213. szám 

V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 46/2022. (XII. 23.) BM rendelete
a központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 6/2021. (III. 3.) BM rendelet 
módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 13.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148.  § 
(1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a  következőket 
rendelem el:

1. §  A központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 6/2021. (III. 3.) BM rendelet 1.  melléklete 
az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 46/2022. (XII. 23.) BM rendelethez

A központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 6/2021. (III. 3.) BM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 11–13. sorral egészül ki:

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

1
Áht. 

azonosító
Cím- 
név

Alcím- 
név

Jocím- 
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
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

12 A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

13 401017 A BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlása alá 
tartozó társaságok forrásjuttatásai

Az előirányzat felhasználásának célja  
a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság (a továbbiakban: OKF) 
tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági 
társaságok javára történő
1. tőkeemelés,
2. pótbefizetés, valamint
3. a vissza nem térítendő és a visszatérítendő 
tulajdonosi támogatások
pénzügyi fedezetének biztosítása.

az OKF 
tulajdonosi 
joggyakor- 

lásába 
tartozó 

gazdasági 
társaságok

Az F:13 mező 
3. pontja 

tekintetében 
az előirányzat 

terhére kérelem 
útján egyedi 

döntéssel, 
támogatói okirat 
vagy támogatási 

szerződés alapján 
költségvetési 

támogatás nyújtható 
az állami vagyon 

felügyeletéért 
felelős miniszter 

jóváhagyása esetén.

Az F:13 mező 
3. pontja 

tekintetében 
igen

Az F:13 mező 
1–2. pontja 

tekintetében 
a tőkeemelés 

és pótbefizetés 
rendelkezésre 

bocsájtása alapítói 
határozat szerint 

történhet az állami 
vagyon felügyeletéért 

felelős miniszter 
jóváhagyása esetén.

Az F:13 mező 
3. pontja tekintetében 

a támogatás 
biztosítása egy 

összegben vagy 
– időarányosan 

vagy teljesítmény-
arányosan – 

részletekben.

Az F:13 mező 2. pontja 
szerinti pótbefizetés 
esetén a szerződés 

szerint.

Az F:13 mező 3. pontja 
szerinti visszatérítendő 

támogatás esetén 
a támogatói okiratban 

vagy támogatási 
szerződésben 

meghatározottak 
szerint. 

Az F:13 mező 3. pontja 
tekintetében  
az Ávr. 84. § 

(2) bekezdése szerinti 
biztosíték köthető ki.

OKF – –
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A gazdaságfejlesztési miniszter 19/2022. (XII. 23.) GFM rendelete
a Beruházásfejlesztési Magántőkealap alapkezelési feladatait kizárólagos joggal ellátó szervezet 
kijelöléséről

A Beruházásfejlesztési Magántőkealap alapkezelési feladatainak ellátásáról szóló 564/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 
2.  §-ában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet  
103. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Beruházásfejlesztési Magántőkealap (nyilvántartási szám: MNB 6122-203; székhely: 1072 Budapest, Rákóczi 
út 42.) tekintetében a  kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti befektetési alapkezelési tevékenységet kizárólagos joggal ellátó 
szervezetként a  Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (cégjegyzékszám: 
01-10-044176; székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6–12.) jelölöm ki.

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

  Nagy Márton István s. k.,
  gazdaságfejlesztési miniszter

A kultúráért és innovációért felelős miniszter 2/2022. (XII. 23.) KIM rendelete
a XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű 
előirányzat, valamint a LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap költségvetési fejezetbe sorolt 
előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

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 25. és 33. alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148.  § 
(1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a  következőket 
rendelem el:

1. §  E rendelet hatálya
a) a  Magyarország központi költségvetéséről szóló törvénynek a  XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 

Innovációs Hivatal fejezetében eredeti előirányzatként megállapított fejezeti kezelésű előirányzatokra,
b) a  költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényben az  a)  pont szerinti 

költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője által megállapított vagy a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Hivatal jogelődjei hatáskörébe utalt fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára és

c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Ávr.) alapján az  a)  pont szerinti költségvetési fejezetben a  költségvetési év során megállapított új fejezeti 
kezelésű előirányzatokra,
[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: XXXV. fejezet előirányzatai]

d) a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvénynek a LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Alap fejezetében eredeti előirányzatként megállapított előirányzatokra,

e) a  költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényben a  d)  pont szerinti 
költségvetési fejezet tekintetében megállapított költségvetési maradványra és

f ) az  Ávr. alapján a  d)  pont szerinti költségvetési fejezetben a  költségvetési év során megállapított új fejezeti 
kezelésű előirányzatokra
[a d)–f ) pont a továbbiakban együtt: LXII. fejezet előirányzatai]

terjed ki.
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2. § (1) A  XXXV. fejezet előirányzatai felhasználásának részletes szabályait az  1.  melléklet, a  LXII. fejezet előirányzatai 
felhasználásának részletes szabályait a 2. melléklet tartalmazza.

 (2) Az  1. és a  2.  mellékletben meghatározott felhasználási szabályokat az  egyes előirányzatokhoz rendelt megfelelő 
államháztartási egyedi azonosító számmal azonosított előirányzatra kell alkalmazni, annak a  fejezeten belüli 
címrendi besorolásától függetlenül.

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

4. §  Hatályát veszti
a) a  XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű 

előirányzat 2022. évi kezeléséről és felhasználásáról szóló 3/2022. (II. 2.) ITM rendelet, valamint
b) a LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap költségvetési fejezetbe sorolt előirányzatok 2022. évi 

kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2022. (II. 2.) ITM rendelet.

  Csák János s. k.,
  kultúráért és innovációért felelős miniszter
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1. melléklet a 2/2022. (XII. 23.) KIM rendelethez

XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal fejezet fejezeti kezelésű kiadási előirányzatának 2022. évi feladatterve

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

1.
Áht. 

azonosító
Címnév Alcímnév

Jogcímcsoport 
név

Jogcímnév 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

2. 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

3. 349117 1 Nemzetközi tagdíjak Az előirányzatból 
kerülnek finanszírozásra 
a nemzetközi szervezeti 
tagságból adódó tagdíjak 
és tagdíjjellegű  
(így különösen nemzeti 
hozzájárulás)  
– megállapodáson vagy 
a nemzetközi szervezet 
belső előírásán alapuló – 
egyéb költségek.

nemzetközi szervezet, 
nemzetközi kötelezettség 
teljesítésében részt vevő 
külföldi és hazai illetőségű 
szervezet, külföldi és hazai 
jogi személy

– – közvetlen kifizetés 
egy vagy több 
részletben 

– – Nemzeti 
Kutatási, 
Fejlesztési és 
Innovációs 
Hivatal  
(a továbbiakban: 
NKFI Hivatal)

– –
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2. melléklet a 2/2022. (XII. 23.) KIM rendelethez

LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet kiadási előirányzatainak feladatterve

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

1.
Áht. 

azonosító
Címnév Alcímnév

Jogcímcsoport 
név

Jogcímnév 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

2. 380628 1 Kutatási Alaprész A tudományos 
kutatásról, fejlesztésről és 
innovációról szóló  
2014. évi LXXVI. törvény  
(a továbbiakban:  
KFI tv.) 18. és 24. §-ában 
megfogalmazott 
célok elérése pályázati 
és pályázaton kívüli 
támogatások révén, 
valamint az Elektronikus 
Információszolgáltatás 
Nemzeti Program 
működtetésével 
kapcsolatos feladatokra  
a költségvetési 
törvényben évente 
meghatározott támogatás 
biztosítása.

Magyarországon 
székhellyel és jogi 
személyiséggel 
rendelkező: 
1. a KFI tv. alapján 
kutatóhelynek minősülő 
felsőoktatási intézmények, 
kutatóközpontok, 
kutatóintézetek, 
költségvetési szervek, 
költségvetési szervek jogi 
személyiséggel rendelkező 
intézményei; 
2. kutatás-fejlesztési 
tevékenységet végző 
gazdasági társaságok; 
3. kutatás-fejlesztést 
főtevékenységként végző 
nonprofit szervezetek 
és magyar vagy külföldi 
állampolgárságú 
természetes személyek.
Az Elektronikus 
Információszolgáltatás 
Nemzeti Program 
működtetésével 
kapcsolatos feladatokra  
a költségvetési törvényben 
évente meghatározott 
támogatás tekintetében 
a Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtár és 
Információs Központ

jogszabály 
vagy egyedi 
döntés alapján, 
pályázati úton 
vagy pályázati 
rendszeren 
kívül

előleg 
biztosítható

egy összegben, 
részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítményarányos 
kifizetéssel

– azonnali beszedési 
megbízás 
benyújtására 
vonatkozó 
felhatalmazó 
nyilatkozat, 
garancia, zálogjog, 
kezesség; kivéve  
az Ávr. 84. §  
(1) bekezdése 
szerinti eseteket

NKFI Hivatal – –
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3. 380639 2 Innovációs Alaprész A KFI tv.  
18. és 28. §-ában 
megfogalmazott 
célok elérése pályázati 
és pályázaton kívüli 
támogatások révén.

Magyarországon 
székhellyel vagy  
az Európai Gazdasági 
Térség területén 
székhellyel és 
Magyarországon 
fiókteleppel rendelkező 
jogi személyek, egyéni 
vállalkozók, természetes 
személyek

jogszabály 
vagy egyedi 
döntés alapján, 
pályázati úton 
vagy pályázati 
rendszeren 
kívül

előleg 
biztosítható

egy összegben, 
részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítményarányos 
kifizetéssel

– azonnali beszedési 
megbízás 
benyújtására 
vonatkozó 
felhatalmazó 
nyilatkozat, 
garancia, zálogjog, 
kezesség; kivéve  
az Ávr. 84. §  
(1) bekezdése 
szerinti eseteket 

NKFI Hivatal – –

4. 348995 3 Befizetés a központi költségvetésbe A költségvetési 
törvényben a Nemzeti 
Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Alap terhére, 
a központi költségvetés 
javára meghatározott 
befizetés teljesítése.

központi költségvetés jogszabály 
alapján

– közvetlen utalás 
negyedévente 
az előirányzat 
25%-ának megfelelő 
összegben

– – NKFI Hivatal – –

5. 349017 4 Alapkezelőnek átadott pénzeszköz A Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs 
Alap kezeléséhez 
kapcsolódó feladatok 
finanszírozása.

NKFI Hivatal jogszabály 
alapján

– közvetlen utalás – – NKFI Hivatal – –

6. 391673 9 Nemzeti Laboratóriumok Alaprész A KFI tv.  
18. és 29/A. §-ában 
megfogalmazott 
célok elérése pályázati 
és pályázaton kívüli 
támogatások révén.

Magyarországon 
székhellyel vagy  
az Európai Gazdasági 
Térség területén 
székhellyel és 
Magyarországon 
fiókteleppel rendelkező 
jogi személyek,  
így a költségvetési szervek, 
gazdasági társaságok, 
alapítványok, államilag 
elismert állami és nem 
állami fenntartású 
felsőoktatási intézmények

jogszabály 
vagy egyedi 
döntés alapján, 
pályázati úton 
vagy pályázati 
rendszeren 
kívül

előleg 
biztosítható

egy összegben, 
részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítményarányos 
kifizetéssel

– azonnali beszedési 
megbízás 
benyújtására 
vonatkozó 
felhatalmazó 
nyilatkozat, 
garancia, zálogjog, 
kezesség, kivéve  
az Ávr. 84. §  
(1) bekezdése 
szerinti eseteket

NKFI Hivatal – –
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A külgazdasági és külügyminiszter 26/2022. (XII. 23.) KKM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendeletnek 
az 1471/2022. (X. 5.) Korm. határozatban foglalt címrendi módosítással, valamint a Magyarország 2023. évi 
központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény címrendi felépítésével 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 17. alpont és a 39. alpont 12. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
148.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a  következőket 
rendelem el:

1. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet (a továbbiakban: 
KKM rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendelet hatálya
a) a  központi költségvetésről szóló törvénynek a  Külgazdasági és Külügyminisztérium (a  továbbiakban: 
minisztérium) fejezetében eredeti előirányzatként megállapított fejezeti és központi kezelésű előirányzataira,
b) a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényeiben az a) pont szerinti költségvetési 
fejezetet irányító szerv vezetője (a  továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium és annak jogelődjei 
költségvetési fejezetében megállapított, fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára és
c) az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Ávr.) alapján az  a)  pont szerinti költségvetési fejezetben 
a költségvetési évben létrehozott új fejezeti és központi kezelésű előirányzatokra
[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.”

2. § (1) A KKM rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E  rendelet szerinti, az  Európai Unió működéséről szóló szerződés (a  továbbiakban: EUMSz) 107.  cikk 
(1) bekezdése szerinti állami támogatás esetében az 1. melléklet szerinti táblázat
a) 3a. sora alapján – a  beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló kormányrendeletben 
meghatározott szabályok szerint –
aa) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 13. és 14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás,
ab) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikke szerinti kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás,
ac) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás,
ad) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 38. cikke szerinti energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási 
támogatás
ae) a  651/2014/EU bizottsági rendelet 41.  cikke szerinti megújuló energia támogatására irányuló beruházási 
támogatás
af ) a  regionális állami támogatásokról (2014-2020) szóló 2013/C 209/01 számú európai bizottsági iránymutatás 
hatálya alá tartozó regionális beruházási támogatás,
ag) foglaltakkal összhangban „Az állami támogatásokra vonatkozó, az  Ukrajna elleni orosz invázióval 
összefüggésben a  gazdaság támogatását célzó ideiglenes válságkeret” című, 2022/C 426/01 számú európai 
bizottsági közlemény 2.1. szakasza szerinti támogatás,
b) 3c. sora alapján
ba) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,
bb) az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatás,
bc) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 13. és 14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás,
bd) a  651/2014/EU bizottsági rendelet 17.  cikke szerinti kis- és középvállalkozásoknak nyújtott beruházási 
támogatás,
be) a  651/2014/EU bizottsági rendelet 18.  cikke szerinti kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott 
támogatás,
bf ) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 19. cikke szerinti kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott 
támogatás,
bg) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikke szerinti induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás,
bh) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikke szerinti kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás,
bi) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikke szerinti kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás,
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bj) a  651/2014/EU bizottsági rendelet 41.  cikke szerinti megújuló energia támogatására irányuló beruházási 
támogatás,
bk) a  651/2014/EU bizottsági rendelet 53.  cikke szerinti kultúrát és kulturális örökség megőrzését előmozdító 
támogatás,
bl) a  702/2014/EU bizottsági rendelet 17.  cikke szerinti mezőgazdasági termékek feldolgozásával és 
a mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás,
bm) a  702/2014/EU bizottsági rendelet 14.  cikke szerinti elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, 
mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz 
nyújtott támogatás,
bn) az  SA.104850 számú, valamint az  azt módosító európai bizottsági határozatokban foglaltakkal összhangban 
„Az  állami támogatásokra vonatkozó, az  Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben a  gazdaság támogatását 
célzó ideiglenes válságkeret” című, 2022/C 426/01 számú európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza szerinti 
támogatás,
c) 8. sora alapján
ca) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,
cb) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 13. és 14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás,
cc) a  651/2014/EU bizottsági rendelet 18.  cikke szerinti kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott 
támogatás,
cd) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 19. cikke szerinti kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott 
támogatás,
ce) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikke szerinti induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás,
cf ) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikke szerinti kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás,
cg) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikke szerinti kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás,
ch) a  651/2014/EU bizottsági rendelet 41.  cikke szerinti megújuló energia támogatására irányuló beruházási 
támogatás,
ci) az  SA.104850 számú, valamint az  azt módosító európai bizottsági határozatokban foglaltakkal összhangban 
„Az  állami támogatásokra vonatkozó, az  Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben a  gazdaság támogatását 
célzó ideiglenes válságkeret” című, 2022/C 426/01 számú európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza szerinti 
támogatás,
d) 15. sora alapján
da) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,
db) a 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű közszolgáltatási támogatás,
dc) a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatásért járó ellentételezés,
dd) a  651/2014/EU bizottsági rendelet 18.  cikke szerinti kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott 
támogatás,
de) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikke szerinti kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás,
df ) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 26. cikke szerinti kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás,
dg) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 27. cikke szerinti innovációs klaszterre nyújtott támogatás,
dh) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikke szerinti kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás,
di) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 29. cikke szerinti eljárási és szervezési innovációs támogatás,
dj) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás,
dk) a  651/2014/EU bizottsági rendelet 36.  cikke szerinti, az  uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány 
hiányában a környezetvédelem szintjének emelését szolgáló beruházási támogatás,
dl) a  651/2014/EU bizottsági rendelet 37.  cikke szerinti jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő 
alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás,
dm) a  651/2014/EU bizottsági rendelet 38.  cikke szerinti energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási 
támogatás,
dn) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 45. cikke szerinti szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott 
beruházási támogatás,
do) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 48. cikke szerinti energetikai infrastruktúrára irányuló beruházási támogatás,
dp) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 49. cikke szerinti környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás,
dq) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító 
támogatás,
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dr) a  651/2014/EU bizottsági rendelet 55.  cikke szerinti sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős 
létesítményekre nyújtott támogatás,
ds) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 56. cikke szerinti helyi infrastruktúrára irányuló támogatás,
dt) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 13. és 14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás,
du) az  SA.104850 számú, valamint az  azt módosító európai bizottsági határozatokban foglaltakkal összhangban 
„Az  állami támogatásokra vonatkozó, az  Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben a  gazdaság támogatását 
célzó ideiglenes válságkeret” című, 2022/C 426/01 számú európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza szerinti 
támogatás
nyújtható.”

 (2) A KKM rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„E  rendelet szerinti, az  EUMSz 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami támogatás esetében a  4.  melléklet szerinti 
táblázat
a) 6. sora alapján
aa) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,
ab) a 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű közszolgáltatási támogatás,
ac) a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatásért járó ellentételezés,
ad) a  651/2014/EU bizottsági rendelet 18.  cikke szerinti kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott 
támogatás,
ae) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikke szerinti kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás,
af ) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 26. cikke szerinti kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás,
ag) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 27. cikke szerinti innovációs klaszterre nyújtott támogatás,
ah) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikke szerinti kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás,
ai) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 29. cikke szerinti eljárási és szervezési innovációs támogatás,
aj) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás,
ak) a  651/2014/EU bizottsági rendelet 36.  cikke szerinti, az  uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány 
hiányában a környezetvédelem szintjének emelését szolgáló beruházási támogatás,
al) a  651/2014/EU bizottsági rendelet 37.  cikke szerinti jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő 
alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás,
am) a  651/2014/EU bizottsági rendelet 38.  cikke szerinti energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási 
támogatás,
an) a  651/2014/EU bizottsági rendelet 45.  cikke szerinti szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott 
beruházási támogatás,
ao) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 48. cikke szerinti energetikai infrastruktúrára irányuló beruházási támogatás,
ap) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 49. cikke szerinti környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás,
aq) a  651/2014/EU bizottsági rendelet 53.  cikke szerinti, a  kultúrát és a  kulturális örökség megőrzését előmozdító 
támogatás,
ar) a  651/2014/EU bizottsági rendelet 55.  cikke szerinti sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős 
létesítményekre nyújtott támogatás,
as) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 56. cikke szerinti helyi infrastruktúrára irányuló támogatás,
at) az  Európai Bizottságnak az  SA.38454 (2015/C) (ex2015/N) C(2015) 8227 final számú, 2015. november 23-i 
határozatának megfelelő támogatás,
au) az  SA.104850 számú, valamint az  azt módosító európai bizottsági határozatokban foglaltakkal összhangban 
„Az  állami támogatásokra vonatkozó, az  Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben a  gazdaság támogatását 
célzó ideiglenes válságkeret” című, 2022/C 426/01 számú európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza szerinti 
támogatás,
b) 7. sora alapján
ba) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,
bb) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 13. és 14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás
bc) az  SA.104850 számú, valamint az  azt módosító európai bizottsági határozatokban foglaltakkal összhangban 
„Az  állami támogatásokra vonatkozó, az  Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben a  gazdaság támogatását 
célzó ideiglenes válságkeret” című, 2022/C 426/01 számú európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza szerinti 
támogatás,
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c) 12. sora alapján
ca) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 13. és 14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás,
cb) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 56. cikke szerinti helyi infrastruktúrára irányuló támogatás,
cc) az  SA.104850 számú, valamint az  azt módosító európai bizottsági határozatokban foglaltakkal összhangban 
„Az  állami támogatásokra vonatkozó, az  Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben a  gazdaság támogatását 
célzó ideiglenes válságkeret” című, 2022/C 426/01 számú európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza szerinti 
támogatás
nyújtható.”

 (3) A KKM rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) E rendelet szerinti, az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás esetében a 4. melléklet szerinti 
táblázat
a) 6a. és 6b. sora alapján
aa) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,
ab) a 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű közszolgáltatási támogatás,
ac) a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatásért járó ellentételezés,
ad) a  651/2014/EU bizottsági rendelet 18.  cikke szerinti kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott 
támogatás,
ae) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikke szerinti kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás,
af ) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 26. cikke szerinti kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás,
ag) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 27. cikke szerinti innovációs klaszterre nyújtott támogatás,
ah) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikke szerinti kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás,
ai) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 29. cikke szerinti eljárási és szervezési innovációs támogatás,
aj) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás,
ak) a  651/2014/EU bizottsági rendelet 36.  cikke szerinti, az  uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány 
hiányában a környezetvédelem szintjének emelését szolgáló beruházási támogatás,
al) a  651/2014/EU bizottsági rendelet 37.  cikke szerinti jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő 
alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás,
am) a  651/2014/EU bizottsági rendelet 38.  cikke szerinti energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási 
támogatás,
an) a  651/2014/EU bizottsági rendelet 45.  cikke szerinti szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott 
beruházási támogatás,
ao) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 48. cikke szerinti energetikai infrastruktúrára irányuló beruházási támogatás,
ap) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 49. cikke szerinti környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás,
aq) a  651/2014/EU bizottsági rendelet 53.  cikke szerinti, a  kultúrát és a  kulturális örökség megőrzését előmozdító 
támogatás,
ar) a  651/2014/EU bizottsági rendelet 55.  cikke szerinti sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős 
létesítményekre nyújtott támogatás,
as) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 56. cikke szerinti helyi infrastruktúrára irányuló támogatás,
at) az  Európai Bizottságnak az  SA.38454 (2015/C) (ex2015/N) C(2015) 8227 final számú, 2015. november 23-i 
határozatának megfelelő támogatás,
au) az  SA.104850 számú, valamint az  azt módosító európai bizottsági határozatokban foglaltakkal összhangban 
„Az  állami támogatásokra vonatkozó, az  Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben a  gazdaság támogatását 
célzó ideiglenes válságkeret” című, 2022/C 426/01 számú európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza szerinti 
támogatás,
b) 7. sora alapján
ba) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,
bb) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 13. és 14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás
bc) az  SA.104850 számú, valamint az  azt módosító európai bizottsági határozatokban foglaltakkal összhangban 
„Az  állami támogatásokra vonatkozó, az  Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben a  gazdaság támogatását 
célzó ideiglenes válságkeret” című, 2022/C 426/01 számú európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza szerinti 
támogatás,
c) 12. sora alapján
ca) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 13. és 14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás,
cb) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 56. cikke szerinti helyi infrastruktúrára irányuló támogatás,
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cc) az  SA.104850 számú, valamint az  azt módosító európai bizottsági határozatokban foglaltakkal összhangban 
„Az  állami támogatásokra vonatkozó, az  Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben a  gazdaság támogatását 
célzó ideiglenes válságkeret” című, 2022/C 426/01 számú európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza szerinti 
támogatás
nyújtható.”

3. § (1) A KKM rendelet 5. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Nem ítélhető meg e rendelet alapján)
„a) a  halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az  1184/2006/EK és az  1224/2009/EK 
tanácsi rendelet módosításáról, valamint a  104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek 
termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez csekély összegű támogatás, mezőgazdasági csekély összegű 
támogatás, közszolgáltatásért járó ellentételezés, mezőgazdasági termékek feldolgozásával és mezőgazdasági 
termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás, valamint elsődleges mezőgazdasági 
termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra 
irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás, valamint a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14., 18., 19., 29., 36., 37., 
38., 41., 45., 48., 49., 53., 55., 56. cikke szerinti támogatás,
b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez csekély összegű támogatás, mezőgazdasági termékek feldolgozásával 
és mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás, csekély összegű 
támogatás, csekély összegű közszolgáltatási támogatás, közszolgáltatásért járó ellentételezés, valamint a 651/2014/EU 
bizottsági rendelet 14., 19., 22., 41., 53., 55., 56. cikke szerinti támogatás,”

 (2) A KKM rendelet 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Nem minősül exporttámogatásnak az  olyan támogatás, amellyel a  kereskedelmi vásárokon való részvétel 
költségeihez vagy olyan tanulmányok vagy tanácsadói szolgáltatások költségeihez járulnak hozzá, amelyek 
valamely új vagy már meglévő terméknek egy új piacra történő bevezetéséhez szükségesek.”

4. §  A KKM rendelet a következő 7/A–7/C. §-sal egészül ki:
„7/A.  § (1) Az  Atr. 18.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az  Európai Bizottság részére 
az egyedi támogatást, ha a támogatás összege
1. regionális beruházási támogatás esetén a beruházáshoz igényelt összes állami támogatással együtt – figyelembe 
véve a  nagyberuházásokra vonatkozó rendelkezéseket – meghaladja azt az  összeget, amelyet ugyanazon 
településen egy jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó elszámolható költségű 
beruházás az adott régióban kaphat,
2. kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás esetén vállalkozásonként és beruházási projektenként 
meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
3. a  kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként és beruházási 
projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
4. a  kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként meghaladja 
a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
5. induló vállalkozásnak nyújtott támogatás esetén meghaladja a 29–32. §-ban meghatározott mértéket,
6. kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetén
a) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a  40 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a  projekt 
elszámolható költségeinek több mint fele az alapkutatás kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel,
b) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a  20 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a  projekt 
elszámolható költségeinek több mint fele az  ipari kutatás kategóriájába vagy együttesen véve az  ipari kutatás és 
az alapkutatás kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel,
c) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a  15 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a  projekt 
elszámolható költségeinek több mint fele a kísérleti fejlesztés kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban 
merül fel,
d) meghaladja az a)–c) alpont szerinti összeg kétszeresét EUREKA-projekt vagy az EUMSz 185. cikke vagy 187. cikke 
alapján létrehozott közös vállalkozás által megvalósított projekt esetén,
e) meghaladja az  a)–d)  alpont szerinti összeg 150%-át, ha a  kutatás-fejlesztési projekthez a  támogatást 
visszafizetendő előleg formájában nyújtják (amelyet a  bruttó támogatási egyenérték kiszámításához használt 
módszertan hiánya esetén az  elszámolható költségek százalékában kell kifejezni) és, ha az  intézkedés biztosítja, 
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hogy a  projekt észszerű és prudenciális megfontolások alapján megállapított, sikeres befejezése esetén az  előleg 
legalább a  támogatás odaítélésekor irányadó diszkont kamatláb szerint számított kamattal megnövelve kerül 
visszafizetésre,
f ) kutatási tevékenységet előkészítő megvalósíthatósági tanulmányhoz nyújtott támogatás esetén 
tanulmányonként meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
7. a  kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén infrastruktúránként meghaladja a  20 millió 
eurónak megfelelő forintösszeget,
8. az  innovációs klaszterre nyújtott támogatás esetén klaszterenként meghaladja a  7,5 millió eurónak megfelelő 
forintösszeget,
9. a  kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás esetén vállalkozásonként és projektenként 
meghaladja az 5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
10. az eljárási innováció és szervezési innováció támogatása esetén vállalkozásonként és projektenként meghaladja 
a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
11. képzési támogatás esetén képzési projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
12. uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a  környezetvédelem szintjének emelését 
szolgáló beruházási támogatás, a  jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott 
beruházási támogatás, energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás, megújuló energia 
termeléséhez nyújtott beruházási támogatás, továbbá energiatermelő létesítményhez nyújtott, a  32/H.  § szerinti 
támogatás esetén vállalkozásonként és beruházásonként meghaladja a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
13. szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén vállalkozásonként és 
beruházásonként meghaladja a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
14. a  kultúrát és a  kulturális örökség megőrzését előmozdító beruházási támogatás esetén projektenként 
meghaladja a 150 millió eurónak megfelelő forintösszeget, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító 
működési támogatás esetén vállalkozásonként évente meghaladja a 75 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
15. sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás esetén meghaladja 
a  30 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy a  projekt teljes költsége meghaladja a  100 millió eurónak 
megfelelő forintösszeget, valamint sportlétesítményekre nyújtott működési támogatás esetén létesítményenként 
évente meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
16. helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén meghaladja egyazon infrastruktúra 
esetén a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget vagy a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó 
összköltséget.
7/B. § Az Atr. 18. § (2) bekezdés c) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi 
támogatást, ha
a) a támogatás összege
1. erdőtelepítéshez és fásításhoz nyújtott támogatás esetén erdő, illetve fás terület létesítésére irányuló 
projektenként,
2. agrárerdészeti rendszerhez nyújtott támogatás esetén projektenként,
3. az erdei ökoszisztémák ellenálló képessége és környezeti értéke növelését célzó beruházáshoz nyújtott támogatás 
esetén beruházási projektenként,
4. erdőgazdálkodási technológiára, valamint erdei termék feldolgozására, mobilizálására és értékesítésére irányuló 
beruházáshoz nyújtott támogatás esetén beruházási projektenként,
5. a  mezőgazdasági termék nem mezőgazdasági termékké való feldolgozásával vagy a  gyapottermeléssel 
kapcsolatos beruházáshoz nyújtott támogatás esetén beruházási projektenként,
6. a  mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a  mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos 
beruházásokhoz nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként és beruházási projektenként
meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
b) a  támogatás összege az  elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben 
végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás esetén 
kedvezményezettenként és projektenként meghaladja az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
7/C. § (1) A támogatást nyújtó köteles adatot szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére
a) a  651/2014/EU bizottsági rendelet 9.  cikke szerinti közzététel céljából a  651/2014/EU bizottsági rendelet 
hatálya alá tartozó, az  Atr. 2.  § 6c.  pontja szerinti halászati állami támogatás esetén a  30 000 eurónak, elsődleges 
mezőgazdasági termelés támogatása esetén a 60 000 eurónak, egyéb esetben pedig az 500 000 eurónak megfelelő 
forintösszeget meghaladó egyedi támogatásról,
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b) a 702/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából
ba) a 27. § hatálya alá tartozó, 500 000 eurónak,
bb) a 23–26. § hatálya alá tartozó, 60 000 eurónak
megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásról.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti adatszolgáltatás módjára, az  adatszolgáltatással érintett adatok körére és azok 
közzétételére vonatkozó szabályokat az Atr. 18/A–18/D. §-a határozza meg.”

5. §  A KKM rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.  § E  rendelet alapján regionális beruházási támogatás esetén 2023. december 31-ig, mezőgazdasági termékek 
feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás és 
elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre 
vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás esetén 2023. június 30-ig, mezőgazdasági 
csekély összegű támogatás esetén 2028. június 30-ig, csekély összegű támogatás, a  – regionális beruházási 
támogatás kivételével – 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás esetén 2024. június 30-ig lehet 
támogatási döntést hozni.”

6. §  A KKM rendelet a következő 10/A–10/B. §-sal egészül ki:
„10/A.  § (1) A  közszolgáltatásért járó ellentételezés (e § alkalmazásában a  továbbiakban: támogatás) kizárólag 
a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett részére nyújtható.
(2) A  támogatás csak olyan mértékben korlátoztathatja a  versenyt, amely mindenképpen szükséges a  feladat 
hatékony ellátásához.
(3) A  támogatás mértéke nem haladhatja meg a  közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó 
költséget, ide értve az  észszerű nyereséget is. A  támogatás mértékét a  2012/21/EU bizottsági határozat 5.  cikke 
szerint kell megállapítani.
(4) Ha a  kedvezményezett a  2012/21/EU bizottsági határozat 5.  cikkének megfelelően meghatározott összeget 
meghaladó támogatásban részesül, köteles a  túlkompenzációt visszafizetni. Ha a  túlkompenzáció összege nem 
haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és 
levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.
(5) A  kedvezményezett a  támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből  
a (2)–(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.
(6) A  2012/21/EU bizottsági határozat alapján támogatás kizárólag a  támogatható tevékenység tekintetében 
megbízási aktussal rendelkező kedvezményezett részére nyújtható.
10/B.  § (1) Egy vállalkozás részére a  360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű 
közszolgáltatási támogatás (e § alkalmazásában a  továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem 
haladhatja meg az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(2) Nem lehet kedvezményezett az  a  vállalkozás, amely a  támogatást a  360/2012/EU bizottsági rendelet 1.  cikk 
(2) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.
(3) A  támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással, 
ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó 
határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.
(4) A  támogatás nem halmozható ugyanazon közszolgáltatáshoz kapcsolódó más ellentételezéssel, függetlenül 
attól, hogy ez az ellentételezés uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak minősül-e.
(5) Az (1) bekezdés szerinti felső határ tekintetében a támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint 
az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét 
kell figyelembe venni.
(6) A  támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeletnek megfelelően nyújtott csekély 
összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.
(7) A  támogatás kedvezményezettjének a  (4)–(6)  bekezdésben meghatározott feltételek teljesítésének 
megállapítására alkalmas módon nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző 
két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.”

7. §  A KKM rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a  mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos 
beruházásokhoz nyújtott támogatás, valamint elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági 
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üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás, 
valamint a  651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás – a  651/2014/EU bizottsági rendelet 22., 32. és 
53. cikke szerinti támogatás kivételével – csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett a 651/2014/EU bizottsági 
rendelet 6. cikk (2) bekezdésében vagy a 702/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.”

8. §  A KKM rendelet a következő 22/A–22/C. §-sal egészül ki:
„22/A.  § (1) A  sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás 
(a 22/A–22/C. § alkalmazásában a továbbiakban: támogatás)
a) beruházási támogatásként sportlétesítmény és multifunkcionális szabadidős létesítmény építéséhez, bővítéséhez 
vagy korszerűsítéséhez, valamint
b) működési támogatásként sportlétesítmény működéséhez
nyújtható.
(2) A  támogatott sportlétesítmény, multifunkcionális szabadidős létesítmény építésével, bővítésével, 
korszerűsítésével, működtetésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és 
megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kell eljárni.
(3) A  támogatott sportlétesítményhez, multifunkcionális szabadidős létesítményhez a  felhasználók számára 
átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell hozzáférést biztosítani. A  beruházási költséget legalább 
30%-ban finanszírozó vállalkozás a  támogatott létesítményt kedvezőbb feltételek mellett használhatja, ha 
e feltételeket nyilvánossá teszik.
(4) A  támogatott sportlétesítmény nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos csapat kizárólagos 
használatában. A létesítményt az éves időbeli kapacitás legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak 
vagy csapatnak kell használnia.
(5) Ha a támogatott sportlétesítményt hivatásos csapat használja, a hivatásos csapat esetén alkalmazott díjszámítási 
feltételeket nyilvánossá kell tenni.
22/B.  § (1) Beruházási támogatás esetén a  támogatás összege nem haladhatja meg az  elszámolható költségek és 
a működési eredmény közötti különbséget.
(2) A működési eredmény mértékét
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.
(3) Működési támogatás esetén a támogatás nem haladhatja meg a keletkező működési veszteséget.
(4) A működési veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell megállapítani.
(5) A  (3)  bekezdésben meghatározottak teljesítése – a  (4)  bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus 
alkalmazásával utólag is biztosítható.
(6) A kétmillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó támogatás esetén a  támogatás összege az  (1)–
(5)  bekezdésben meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a  támogatási 
intenzitás nem haladja meg az elszámolható költségek 80%-át.
22/C.  § (1) A  beruházási támogatás keretében a  tárgyi eszköz és az  immateriális javak beruházási költsége 
számolható el.
(2) A  működési támogatás keretében a  sportlétesítmény által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő 
működési költség (különösen az  igénybe vett szolgáltatások és a  karbantartás költsége, a  bérleti díj, a  személyi, 
az anyag-, a kommunikációs, az energia- és az adminisztrációs költség) számolható el.
(3) Működési támogatás esetén az  értékcsökkenés és a  finanszírozási költségek olyan mértékben nem 
számolhatóak  el, amilyen mértékben az  értékcsökkenés, finanszírozás vagy az  értékcsökkenéssel, finanszírozással 
érintett tárgyi eszközök, immateriális javak tekintetében a kedvezményezett beruházási támogatásban részesült.”

9. §  A KKM rendelet a következő 32/A–32/I. §-sal egészül ki:
„32/A.  § (1) Az  uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a  környezetvédelem szintjének 
emelését szolgáló beruházási támogatás (a  32/A–32/C.  § alkalmazásában a  továbbiakban: támogatás) akkor 
nyújtható, ha a beruházás
a) az  uniós szabvány túlteljesítése révén lehetővé teszi a  kedvezményezett számára a  tevékenységéből eredő 
környezetvédelmi szint emelését, függetlenül az  alkalmazandó uniós szabványoknál szigorúbb, kötelező nemzeti 
szabványok meglététől,
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b) uniós szabvány hiányában lehetővé teszi a kedvezményezett számára a tevékenységéből eredő környezetvédelmi 
szint emelését,
c) az elfogadott uniós szabványnak megfelelő új közúti, vasúti, belvízi vagy tengeri járművek beszerzésére irányul, 
feltéve, hogy a beszerzés a vonatkozó uniós szabvány hatálybalépése előtt történik, és annak kötelezővé válásakor 
nem válnak alkalmazandóvá a hatálybalépést megelőzően már megvásárolt járművekre, vagy
d) meglévő közúti, vasúti, belvízi vagy tengeri jármű felújítására irányul, feltéve, hogy az  uniós szabvány a  jármű 
forgalomba helyezésekor még nem volt hatályban, és kötelezővé válásakor nem válik visszamenőleges hatállyal 
alkalmazandóvá az érintett járműre.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás nem nyújtható már elfogadott, de még hatályba nem lépett 
uniós szabványnak való megfelelés érdekében megvalósított beruházáshoz.
32/B. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 40%-át.
(2) A  támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal 
növelhető.
(3) A  támogatási intenzitás – a  (2) bekezdésben meghatározott mértéken túl – az Atr. 25. § (1) bekezdése szerinti 
régióban megvalósuló beruházás esetén 15 százalékponttal növelhető.
32/C. § (1) A támogatás keretében
a) az alkalmazandó uniós szabvány túlteljesítéséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség,
b) uniós szabvány hiányában a  környezetvédelem szintjének emeléséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási 
költség
számolható el.
(2) Ha a környezetvédelmi beruházáshoz kapcsolódó költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként 
meghatározható, ezen beruházás költsége számolható el.
(3) Ha az elszámolható költség a (2) bekezdés alapján nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének 
és egy, a  támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás 
költségének a különbsége számolható el.
32/D.  § (1) A  jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás  
(e § alkalmazásában a  továbbiakban: támogatás) olyan beruházáshoz nyújtható, amely lehetővé teszi, hogy 
a vállalkozás megfeleljen a környezetvédelem szintjét emelő, de még nem hatályos uniós szabványnak.
(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházást az uniós szabvány hatálybalépése előtt legalább egy évvel be kell fejezni.
(3) Ha a beruházás befejezése több mint három évvel az uniós szabvány hatálybalépése előtt történik, a támogatási 
intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az  elszámolható költségek 20%-át, középvállalkozás esetén 
az elszámolható költségek 15%-át, nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át.
(4) Ha a  beruházás befejezése legalább egy, de legfeljebb három évvel az  uniós szabvány hatálybalépése előtt 
történik, a  támogatási intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az  elszámolható költségek 15%-át, 
középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át, nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek 5%-át.
(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti támogatási intenzitás a 32/B. § (3) bekezdése szerint növelhető.
(6) A  támogatás keretében a  jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz közvetlenül 
kapcsolódó, a 32/C. § (2) és (3) bekezdése szerinti beruházási költség számolható el.
32/E.  § (1) A  vállalkozások energia-megtakarítást eredményező beruházásaihoz kapcsolódó energiahatékonysági 
intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás (a  32/E-32/G.  § alkalmazásában a  továbbiakban: támogatás) esetén 
a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 30%-át.
(2) Nem nyújtható támogatás már elfogadott, de még nem hatályos uniós szabványnak való megfelelés érdekében 
megvalósított beruházáshoz.
(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás a 32/B. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.
(4) A  támogatás keretében a  magasabb energiatakarékossági szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó, a  32/C.  § 
(2) és (3) bekezdése szerinti beruházási költség számolható el.
32/F. § (1) A 32/E. § (4) bekezdésétől eltérően az elszámolható költség a nagyobb energiahatékonyság eléréséhez 
szükséges teljes beruházási költség, ha a beruházás
a) lakóépületekben,
b) oktatási vagy szociális szolgáltatásnyújtásra szolgáló épületekben,
c) a közigazgatáshoz, az igazságszolgáltatáshoz, a rendvédelemhez vagy a tűzoltási tevékenységekhez kapcsolódó 
tevékenységekre használt épületekben vagy
d) olyan épületekben valósul meg, amelyekben az  a)–c)  pontban meghatározott tevékenységektől eltérő 
tevékenységek a belső alapterület kevesebb mint 35%-át foglalják el.
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(2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásának feltétele, hogy az  energiahatékonysági célú beruházás a  beruházás előtti 
primerenergia-igény legalább 20%-os csökkenését eredményezze, új épület esetén pedig a  közel nulla 
energiaigényű épületekre vonatkozóan az  épületek energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv) szerint 
meghatározott küszöbértékhez képest legalább 10% primerenergia-megtakarítást biztosítson.
(3) A (2) bekezdés szerinti kezdeti primerenergia-igényt és annak becsült javulását a 2010/31/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelv 2.  cikk 12.  pontjában meghatározott energiahatékonysági tanúsítványra való hivatkozással kell 
megállapítani.
(4) Az  (1)  bekezdésben meghatározott épületekben végrehajtott, a  (2) és (3)  bekezdés feltételeinek megfelelő 
energiahatékonysági célú beruházás elszámolható költsége növelhető
a) megújuló energiaforrásból villamos energiát vagy hőt termelő integrált helyszíni létesítmények beruházási 
költségeivel,
b) az épületet használók elektromos gépjárműveinek feltöltésére szolgáló, az épületbe beépített berendezések és 
a kapcsolódó infrastruktúra beruházási költségeivel,
c) az  épület digitalizációját – elsősorban az  épület okosfunkció-fogadási alkalmasságának növelését – célzó 
beruházások költségeivel, így különösen adathálózatok esetén, az épületen vagy az épülethez tartozó telken belül 
a passzív hálózat vagy a strukturált kábelezés költségeivel.
32/G.  § A  32/E. és 32/F.  § szerinti támogatási feltételektől függetlenül, e  § feltételei alapján 
energiahatékonyság-alapú szerződések elősegítéséhez is nyújtható kölcsön vagy kezesség formájában állami 
támogatás, ha
a) a támogatás kedvezményezettje energiahatékonyság-javító intézkedéseket energiahatékonyság-alapú szerződés 
keretében nyújtó, kis- és középvállalkozásnak vagy kisebb közepes piaci tőkeértékű vállalat vállalatnak minősülő 
szolgáltató,
b) az e szakasz szerinti teljes kintlévő finanszírozás névértéke kedvezményezettenként nem haladja meg a 30 millió 
eurónak megfelelő forintösszeget,
c) az  e  § szerinti állami támogatást a  32/F.  § (1)  bekezdése szerinti épületek energiahatékonyságát javító, 
az  energiahatékonyságról, a  2009/125/EK és a  2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a  2004/8/EK és 
a  2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben (a továbbiakban: 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv) 2. cikk 27. pontja szerinti 
energiahatékonyság-alapú szerződések megkötéséhez nyújtják.
32/H. § (1) Az energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (e § alkalmazásában a továbbiakban: 
támogatás) az  Atr. 25.  § (1)  bekezdése szerinti támogatott területeken energetikai célú infrastruktúra 
létrehozásához, korszerűsítéséhez és bővítéséhez nyújtható.
(2) A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a támogatott infrastruktúra működési 
eredménye közötti különbséget.
(3) A működési eredmény mértékét
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.
(4) A támogatás keretében a beruházás költsége számolható el.
(5) Az energetikai célú infrastruktúrának a belső energiapiaci szabályozással összhangban lévő teljes körű tarifa- és 
hozzáférési szabályozás hatálya alá kell tartoznia.
(6) Nem nyújtható támogatás villamosenergia- és gáztározó projektekhez, valamint kőolaj-infrastruktúrához 
kapcsolódó beruházáshoz.
32/I.  § (1) A  651/2014/EU bizottsági rendelet 7.  cikke szerinti beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó 
környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás (e § alkalmazásában a  továbbiakban: támogatás) esetén 
a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
(2) A támogatási intenzitás a 32/B. § (2) bekezdése szerint növelhető.
(3) A támogatás keretében környezetvédelmi tanulmány (különösen energiaaudit) költsége számolható el.
(4) A  2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv által kötelezően előírt energiaauditon felül végrehajtott 
energiaaudit kivételével nem nyújtható támogatás nagyvállalkozás részére a  2012/27/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 8. cikk (4) bekezdése szerinti energiaaudithoz.”
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10. §  A KKM rendelet a következő 36/A–36/C. §-sal egészül ki:
„36/A.  § (1) A  kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (e § alkalmazásában a  továbbiakban: 
támogatás) keretében az immateriális javak és a tárgyi eszközök költsége számolható el.
(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
(3) A kutatási infrastruktúra üzemeltetéséért vagy használatáért a szokásos piaci árat kell fizetni.
(4) A  kutatási infrastruktúrának több felhasználó számára hozzáférhetőnek kell lennie, és a  hozzáférést átlátható 
és megkülönböztetés-mentes módon kell biztosítani. A  kutatási infrastruktúra beruházási költségeit legalább 
10%-ban finanszírozó vállalkozás kedvezőbb feltételekkel járó kedvezményes hozzáférési lehetőséget kaphat. 
A  túlkompenzáció elkerülése érdekében a  hozzáférési lehetőségnek arányban kell állnia a  beruházási költséghez 
való hozzájárulás mértékével és a hozzáférés feltételeit közzé kell tenni.
(5) Az  (1)–(4)  bekezdés rendelkezéseit csak a  gazdasági tevékenység folytatására használt kutatási infrastruktúra 
megépítése vagy korszerűsítése esetén lehet alkalmazni. Ha a  kutatási infrastruktúra gazdasági és nem gazdasági 
tevékenységre vonatkozóan egyaránt részesül állami finanszírozásban, az  egyes tevékenységekhez kapcsolódó 
finanszírozást, költségeket és az azokból származó bevételeket külön kell elszámolni, következetesen alkalmazott és 
objektíven indokolható számviteli elvek alapján.
(6) A  támogatási intenzitás túllépésének elkerülése érdekében ellenőrzési és visszakövetelési mechanizmust kell 
alkalmazni.
36/B. § (1) Az  innovációs klaszterre nyújtott támogatás (e § alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) kizárólag 
a klasztert működtető klaszterszervezet részére nyújtható.
(2) Az innovációs klaszter létrehozására vagy korszerűsítésére beruházási támogatás nyújtható, amelynek keretében 
az immateriális javakra és a tárgyi eszközökre irányuló beruházási költség számolható el.
(3) Az innovációs klaszter működtetésére működési támogatás nyújtható, melynek időtartama nem haladhatja meg 
a 10 évet.
(4) A  (3)  bekezdés szerinti támogatás esetén a  következő tevékenységekhez kapcsolódó személyi jellegű 
ráfordítások és az általános költségeket is tartalmazó adminisztratív költségek számolhatók el:
a) az  együttműködés és információ-megosztás elősegítésére, illetve a  specializált, személyre szabott üzleti 
szolgáltatás nyújtásának vagy közvetítésének javítására szolgáló klaszterélénkítés,
b) az  újabb vállalkozások és szervezetek klaszterhez történő csatlakozása, valamint a  klaszter ismertségének 
növelése érdekében végzett marketingtevékenység, és
c) a  klaszter létesítményeinek kezelése, az  ismeretmegosztás, kapcsolatépítés és nemzetközi együttműködés 
támogatására szolgáló képzési programok, műhelytalálkozók és konferenciák szervezése.
(5) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
(6) Beruházási támogatás esetén a  támogatási intenzitás 15 százalékponttal növelhető az  Atr. 25.  § (1)  bekezdése 
szerinti régióban található innovációs klaszter esetén.
(7) A  klaszter irodaterületéhez, létesítményeihez és tevékenységeihez való hozzáférést több felhasználó számára 
átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell biztosítani. Az  innovációs klaszter beruházási költségeit 
legalább 10%-ban finanszírozó vállalkozás kedvezményes hozzáférési lehetőséget kaphat. A  túlkompenzáció 
elkerülése érdekében a  hozzáférési lehetőségnek arányban kell állnia a  beruházási költséghez való hozzájárulás 
mértékével és a hozzáférés feltételeit közzé kell tenni.
(8) A  klaszter létesítményeinek használatáért és a  klasztertevékenységben való részvételért fizetendő díj 
megállapítása piaci vagy költségalapon történik.
36/C.  § (1) Az  eljárási innováció és szervezési innováció támogatása (e § vonatkozásában a  továbbiakban: 
támogatás) keretében elszámolható
a) a személyi jellegű ráfordítás,
b) a  tárgyi eszköz, immateriális javak, berendezés, épület és földterület költsége, a  projektben való használatuk 
mértékéig és idejére,
c) a szerződéses kutatás, a külső forrásból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát képező 
ismeret és szabadalom költsége, és
d) a  további általános és egyéb működési költség, ide értve az  anyagok, a  fogyóeszközök és hasonló termékek 
költségeit, amelyek közvetlenül a projekt eredményeként merülnek fel.
(2) A támogatási intenzitás nagyvállalkozás esetén nem haladhatja meg az elszámolható költségek 15%-át, kis- és 
középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 50%-át.
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(3) Nagyvállalkozásnak akkor nyújtható támogatás, ha az  a  támogatott tevékenység során ténylegesen 
együttműködik kis- és középvállalkozással és, ha az  együttműködő kis- és középvállalkozás viseli az  összes 
elszámolható költség legalább 30%-át.”

11. §  A KKM rendelet a következő 40/A–40/F. §-sal egészül ki:
„40/A.  § (1) A  válságtámogatás (a  40/A–40/F.  § alkalmazásában a  továbbiakban: támogatás) az  EUMSz 107.  cikk 
(1)  bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és „Az állami támogatásokra vonatkozó, az  Ukrajna elleni 
orosz invázióval összefüggésben a  gazdaság támogatását célzó ideiglenes válságkeret” című, 2022/C 426/01 
számú európai bizottsági közlemény (a 40/A–40/F. § alkalmazásában a továbbiakban: közlemény) 2.1. szakaszának 
szabályaival összhangban, a  40/A–40/F.  § szerinti támogatási programot jóváhagyó európai bizottsági határozat 
elfogadását követően nyújtható olyan vállalkozásoknak, amelyek működését a  háború gazdasági hatásai 
hátrányosan érintik. Az érintettségről a vállalkozás a támogatás odaítélését megelőzően nyilatkozni köteles.
(2) A  támogatás vissza nem térítendő támogatásként vagy hitel és tőke formájában nyújtható, azzal, hogy a  hitel 
és tőke formájában nyújtott támogatás esetén a hitel teljes névértékét vagy a tőke teljes összegét kell figyelembe 
venni a 40/C. § (1) vagy (2) bekezdése szerinti értékhatároknak való megfelelés ellenőrzésekor.
(3) A  hitel formájában nyújtott támogatás átalakítható 2024. június 30-ig úgy, hogy az  átalakított támogatás 
összegét az  átalakításkor nem kell újból figyelembe venni a  40/C.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti értékhatárok 
vizsgálatakor, de a kedvezményezettnek a 40/A–40/F. § egyéb feltételeinek az átalakításkor is meg kell felelnie.
40/B. § (1) Nem részesülhet támogatásban a közlemény 8–18. pontjában felsorolt jogi aktusokban meghatározott 
szankciók, valamint a  közlemény elfogadását követően az  Európai Unió szervei által Oroszország Ukrajna elleni 
agressziójára tekintettel bevezetett egyéb szankciók hatálya alá tartozó vállalkozás, így különösen nem részesülhet 
támogatásban a  szankciókat bevezető jogi aktusokban kifejezetten megnevezett jogalany, valamint az  ilyen 
jogalany meghatározó befolyása alatt lévő vállalkozás.
(2) Nem nyújtható támogatás az (1) bekezdés szerinti szankciókkal érintett ágazatokban folytatott tevékenységhez, 
ha a támogatás aláásná a szankciók célkitűzéseit.
(3) A támogatás nyújtásának nem lehet feltétele az, hogy a kedvezményezett a gazdasági tevékenységét áthelyezze 
az EGT-n belül egy másik országból Magyarország területére.
(4) Nem nyújtható támogatás az  elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó vállalkozások számára, ha 
a támogatás mértékét a forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg.
(5) Nem nyújtható támogatás a  halászati és az  akvakultúra-ágazathoz tartozó vállalkozásnak, ha a  támogatás 
a 717/2014/EU rendelet 1. cikk (1) bekezdés a)–k) pontjában említett támogatási kategóriák közé tartozik.
40/C.  § (1) A  támogatás támogatástartalma a  közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal 
együtt vállalkozásonként – a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve, a  (2) illetve (3)  bekezdésben 
meghatározott kivétellel – nem haladhatja meg a 2 000 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(2) A  mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások esetén az  e  tevékenységekhez 
összesen nyújtott támogatás támogatástartalma a közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal 
együtt vállalkozásonként – a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg 
a 250 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(3) A  halászati és akvakultúra-ágazathoz tartozó vállalkozások esetén az  e  tevékenységekhez összesen 
nyújtott támogatás támogatástartalma a  közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal 
együtt vállalkozásonként – a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg 
a 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(4) Ha egy vállalkozás több ágazatban is folytat tevékenységet, és ezekre az  (1)–(3)  bekezdés szerint eltérő 
maximális összegek vonatkoznak, a  vállalkozás a  támogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást vezet, amely 
biztosítja az  érintett tevékenységekre vonatkozó felső határok betartását, és azt, hogy a  teljes maximális összeg 
vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – ne haladja meg a 2 000 000 eurónak 
megfelelő forintösszeget. A  (2) és (3)  bekezdés szerinti ágazatokban folytatott tevékenységekre eső teljes 
maximális támogatástartalom vállalkozásonként – a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem 
haladhatja meg a 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
40/D.  § (1) A  mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára 
a  40/C.  § (1)  bekezdése szerinti maximális támogatástartalommal nyújtható támogatás, ha a  támogatás mértéke 
nem függ a  mezőgazdasági termék elsődleges termelője részére történő teljes vagy részleges átadásától, és 
a  támogatás mértékét nem az  elsődleges termelőktől beszerzett vagy az  érintett vállalkozások által forgalomba 
hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg.
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(2) A  mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott 
támogatás mértéke az  (1)  bekezdéstől eltérően meghatározható az  elsődleges termelőktől beszerzett vagy 
az elsődleges termelők által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján, ha a kérdéses termékeket 
az elsődleges termelő nem élelmiszeripari célokra, vagy egyáltalán nem hozta volna forgalomba.
40/E. § (1) Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetén a támogatás abban az esetben halmozható 
más állami támogatással, ha az  nem vezet az  Atr. 2.  § 2a.  pontja szerinti csoportmentességi rendeletekben vagy 
az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy összeg 
túllépéséhez.
(2) Ha a támogatás mellett a kedvezményezett az Atr. 2. § 1. pontja szerinti rendeletekben meghatározott csekély 
összegű támogatásban is részesül, az igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű támogatás nem csökkenti 
a támogatás 40/C. § (1) és (2) bekezdése szerinti legmagasabb mértékét. Ha a támogatás mellett a kedvezményezett 
azonos vagy részben azonos elszámolható költségek vonatkozásában csekély összegű támogatást is igénybe vesz, 
a  támogatáshalmozás nem vezethet a  támogatás 40/C.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti legmagasabb mértékének 
túllépéséhez.
(3) A támogatás akkor halmozható az EUMSz 107. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatással, ha az nem vezet 
a kedvezményezett által elszenvedett kár túlkompenzációjához.
(4) Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetén a  támogatás nem halmozható az „A gazdaságnak 
a  jelenlegi Covid19-járvánnyal összefüggésben való támogatását célzó, állami támogatási intézkedésekre 
vonatkozó ideiglenes keret módosítása” című, 2022. november 7-i, 2022/C 423/04 számú európai bizottsági 
közleménnyel módosított, az  „A gazdaságnak a  jelenlegi Covid19-járvánnyal összefüggésben való támogatását 
célzó, állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret hatodik módosítása, és az  Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a rövid lejáratú exporthitel-biztosításokra történő alkalmazásáról 
szóló, a  tagállamokhoz címzett bizottsági közlemény mellékletének módosítása” című, 2021. november 24-i,  
2021/C 473/01 számú európai bizottsági közlemény 3.13. szakasza szerinti támogatással.
40/F. § (1) A támogatást nyújtó az Atr. 18/C. § (3) bekezdésében meghatározott határidők szerint továbbítja az állami 
támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a  támogatásoknak az  Atr. 
6. melléklete szerinti adatait az Atr. 18/D. § (1) bekezdés e) pontja szerinti közzététel céljából.
(2) A  támogatást nyújtó az  Atr. 34.  § (1)  bekezdésére figyelemmel minden év április 30-áig beszámolót készít 
a megelőző évben nyújtott támogatásokról az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért 
felelős szervezet részére.
(3) A  támogatást nyújtó és a  kedvezményezett a  támogatással kapcsolatos iratokat a  támogatás odaítélésétől 
számított tíz évig megőrzi.
(4) A  közlemény 81.  pontjára figyelemmel a  támogatást nyújtó átadja az  állami támogatások európai uniós 
versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére az Európai Bizottság megkeresésének megválaszolásához 
szükséges összesített adatokat.”

12. §  A KKM rendelet 45. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet)
„c) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási 
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 
2021. július 23-i 2021/1237/EU bizottsági rendelettel módosított, a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában 
bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 
651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187, 2014.6.26., 1. o.) I. és II. fejezete, valamint 13–14. cikke, 17. cikke, 18. cikke, 
19. cikke, 22. cikke, 25. cikke, 26. cikke, 27. cikke, 28. cikke, 29. cikke, 31. cikke, 36. cikke, 37. cikke, 38. cikke, 41. cikke, 
45. cikke, 48. cikke, 49. cikke, 53. cikke, 55. cikke, 56. cikke”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

13. §  A KKM rendelet 45. §-a a következő h)–j) ponttal egészül ki:
(E rendelet)
„h) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást 
nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 
360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.),
i) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 106.  cikke (2)  bekezdésének az  általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában 
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nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat  
(HL L 7, 2012.1.11., 3. o.),
j) az  SA.103089 (2022/N) számú, valamint az  azt módosító európai bizottsági határozatokban foglaltakkal 
összhangban „Az állami támogatásokra vonatkozó, az  Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben a  gazdaság 
támogatását célzó ideiglenes válságkeret” című, 2022. október 28-i, 2022/C 426/01. számú európai bizottsági 
közlemény”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

14. § (1) A KKM rendelet
a) 2. melléklete az 1. melléklet szerint,
b) 4. melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.

 (2) A KKM rendelet
a) 1. melléklete a 3. melléklet szerint,
b) 4. melléklete a 4. melléklet szerint
módosul.

15. §  A KKM rendelet
a) 1. mellékletében foglalt táblázat címében a „2022.” szövegrész helyébe a „2023.” szöveg,
b) 4. mellékletében foglalt táblázat címében a „2022.” szövegrész helyébe a „2023.” szöveg
lép.

16. §  Hatályát veszti a KKM rendelet
a) 3. § (2) bekezdése,
b) 3. § (3) bekezdése,
c) 45. § e) és g) pontja,
d) 2. melléklete,
e) 3. melléklete,
f ) 4. mellékletében foglalt táblázat 5. sora, valamint
g) 4. mellékletében foglalt táblázat 6. sora.

17. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1.  §, a  2.  § (1) és (3)  bekezdése, a  14.  § (2)  bekezdése, a  15.  §, a  16.  § a), d) és g)  pontja, valamint a  3. és 

a 4. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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1. melléklet a 26/2022. (XII. 23.) KKM rendelethez
 

1. melléklet a ../2022. (  .   .) KKM rendelethez 
 
1. A KKM rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat F:5 mezője helyébe a következő mező lép: 
 

 (F 
 Előirányzat célja) 

(5) 

Az előirányzat a kiemelkedő hazai ágazatok külpiaci lehetőségeit és az ágazatok export 
tevékenységét segíti elő. Az előirányzat biztosítja az Exportfejlesztési Pályázati Program 
lebonyolításához szükséges fedezetet. Az előirányzat fedezetet biztosíthat a HEPA Magyar 
Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság közfeladatainak 
körében a kifejezetten kereskedelemfejlesztéshez kapcsolódó részfeladatok ellátásához is 
közszolgáltatási vagy támogatási szerződés formájában.  
Az előirányzat forrást biztosít továbbá:  
a) az Európai Űrügynökségben való tagsággal összefüggő díjfizetési kötelezettségek 
teljesítésére,  
b) az Európai Űrügynökség tevékenységéhez kapcsolódó szakmai feladatok ellátására, 
c) a bilaterális és multilaterális kapcsolatokból fakadó űrtechnológiai fejlesztések, programok, 
feladatok megvalósítására, 
d) a hazai űrkutatással és űriparral kapcsolatos feladatok ellátására, valamint az űrkutatási, 
űripari nemzetközi és hazai szervezetekben való részvétel tagdíjának, továbbá egyéb 
felmerülő költségeknek (különösen projektfinanszírozás) a teljesítésére. 
Az előirányzat az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló, 2006. július 5-i 
1082/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az azt módosító az európai területi 
együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendeletnek a csoportosulások 
létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, egyszerűsítése és javítása tekintetében 
történő módosításáról szóló, 2013. december 17-i 1302/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet előírásaival összhangban alapított, valamint az európai területi társulásról szóló  
2014. évi LXXV. törvény 6. §-a alapján nyilvántartásba vett európai területi társulás és  
a külföldi székhelyű társulás magyarországi intézménye, valamint egyéb, határ menti 
fejlesztéssel foglalkozó civil, államháztartáson kívüli szervezetek számára, a társulás, 
intézmény, illetve szervezet működésével és fejlesztésével, valamint saját fejlesztéseik, 
projektjeik megvalósításával kapcsolatos költségekhez, továbbá európai területi 
együttműködéshez kapcsolódó pályázataik önerejéhez biztosít támogatást.  
Az előirányzat célja továbbá a határon túli partnerek bevonásával meghatározott 
gazdaságfejlesztési célok megvalósítása, kiemelt figyelemmel a vajdasági magyar közösségek 
terület- és gazdaságfejlesztési stratégiájában, a kárpátaljai magyarság gazdaságfejlesztési 
stratégiájában, az erdélyi gazdaságfejlesztési stratégiában, a felvidéki gazdaságfejlesztési 
stratégiában, a horvátországi magyarok vidék- és gazdaságfejlesztési stratégiájában és  
a Muravidék gazdaságfejlesztési program és akciótervben foglalt célokra, az ukrajnai háború 
gazdasági hatásainak mérséklésére, valamint a határon átnyúló együttműködésben érintett és 
a világjárvány miatt nehéz helyzetbe került magyarországi vállalkozások beruházásainak 
támogatására, ezenkívül az előirányzat fedezetet biztosít egyéb határon túli projektekhez is. 
Az előirányzat a hazai vízipar külpiaci tevékenységének elősegítését is szolgálja. Ennek 
keretében alapvető célkitűzése, hogy támogatást biztosítson a vízipar szereplőinek  
a kiválasztott súlyponti régiókban a fejlesztési és együttműködési lehetőségekbe történő 
bekapcsolódáshoz. Az előirányzat célja továbbá a magyar nemzetközi fejlesztési 
együttműködési (a továbbiakban: NEFE) tevékenység kiadásaihoz, nemzetközi fejlesztési 
együttműködésekre irányuló egyezményeken és bilaterális vagy multilaterális 
megállapodásokon alapuló fizetési kötelezettségek, fejlesztési alapokhoz való hozzájárulások, 
valamint humanitárius segítségnyújtás teljesítéséhez szükséges fedezet biztosítása.  
Az előirányzat céljával összhangban álló kifizetések a magyar külképviseletek 
közreműködésével és kezdeményezésére is teljesíthetők. Az előirányzat terhére 
adományozólevél útján adomány, felajánlás és segély is nyújtható. Az előirányzat fedezetet 
biztosít továbbá minden egyéb, a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, 
kormánydöntésben foglalt program, projekt és fejlesztési vagy működési támogatási cél 
megvalósítására. 

 
 
2. A KKM rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat N:5 mezője helyébe a következő mező lép: 
 

 (N 
 Lebonyolító szerv) 

(5) 

Azon határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatásával kapcsolatos feladatok 
megvalósítása során, amelyek a minisztérium irányítása, szakmai felügyelete alatt vagy 
közreműködése mellett valósulnak meg, lebonyolító szerv járhat el. A határon átnyúló 
együttműködésben érintett és a világjárvány miatt nehéz helyzetbe került magyarországi 
vállalkozások beruházásainak támogatása, valamint az ukrajnai háború gazdasági hatásainak 
enyhítése érdekében nyújtott támogatása esetén a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési 
Hálózat Nonprofit Kft. járhat el lebonyolító szervként. Lebonyolító szerv NEFE tevékenység 
esetén is igénybe vehető. 
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2. melléklet a ../2022. (  .   .) KKM rendelethez 

 
1. A KKM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 6a és 6b sorral egészül ki: 

 

(1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím 
csoport-

név 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben 

részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolít

ó szerv 

Európai uniós 
forrásból  

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 
szervezete) 

                

6a 349351    Paks II. Zrt. 
tőkeemelése 

A Paks II. 
Atomerőmű 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság  
(a továbbiakban: 
Paks II. Zrt.) 
tőkeemelése, 
figyelemmel  
a Magyarország 
gazdasági 
stabilitásáról szóló 
2011. évi  
CXCIV. törvény  
(a továbbiakban: 
Gst.) 13. §  
(4) bekezdés  
d) pontjára, valamint 
az Oroszországi 
Föderáció Kormánya 
és Magyarország 
Kormánya között  
a Magyarország 
Kormányának  
a magyarországi 
atomerőmű 
építésének 
finanszírozásához 
nyújtandó állami hitel 
folyósításáról szóló 
megállapodás 
kihirdetéséről szóló 
2014. évi  
XXIV. törvénnyel 
kihirdetett 
megállapodás 
rendelkezéseire. 

a Paks II. Zrt. 
közvetlenül, 
esetenként  
a Gst. 13. §  
(4) bekezdés  
d) pontja 
szerint,  
az 
Államadósság 
Kezelő Központ 
Zrt. útján 

  

egyösszegű 
vagy 
részletekben 
történő 
teljesítéssel, 
figyelemmel  
a Gst. 13. § 
(4) bekezdés 
d) pontjára is 

alapítói 
határozat 
alapján. 

    

2. melléklet a 26/2022. (XII. 23.) KKM rendelethez
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6b 377106    

A KKM tulajdonosi 
joggyakorlása alá 
tartozó Közép-
Duna menti 
térségfejlesztésben 
érintett gazdasági 
társaságok 
forrásjuttatásai 

Az előirányzat célja  
a KKM tulajdonosi 
joggyakorlása alatt 
álló gazdasági 
társaságok részére 
a) tőkeemelés, 
pótbefizetés, 
b) tulajdonosi 
támogatás 
nyújtása. 

az egyes állami 
tulajdonban álló 
gazdasági 
társaságok 
felett az államot 
megillető 
tulajdonosi 
jogok és 
kötelezettségek 
összességét 
gyakorló 
személyek 
kijelöléséről 
szóló  
1/2022. (V. 26.) 
GFM rendelet 
1. melléklet  
X. pontja 
szerinti táblázat 
10–12. sorában 
foglalt 
gazdasági 
társaságok 

az F:6b mező 
b) pontja 
esetében 
támogatási 
szerződéssel 
vagy támogatói 
okirattal,  
az állami 
vagyon 
felügyeletéért 
felelős 
miniszter 
előzetes 
jóváhagyásával 

az F:6b 
mező  
b) pontja 
esetében 
előleg 
biztosítható 

az F:6b mező 
a) pontja 
esetében 
alapítói 
határozatban 
foglaltak 
szerint 
tőkeemelés, 
pótbefizetés 
jogcímén, 
az F:6b mező 
b) pontja 
esetében 
egyösszegben 
vagy 
részletekben, 
idő- vagy 
teljesítés-
arányosan 

az F:6b 
mező  
a) pontja 
szerinti 
pótbefizetés 
esetén 
szerződés 
szerint, 
az F:6b 
mező  
b) pontja 
esetében 
támogatói 
okirat vagy 
támogatási 
szerződés 
szerint 

az F:6b 
mező  
b) pontja 
esetében 
az Ávr. 
84. §  
(2) 
bekez-
dése 
szerinti 
lehet-
séges 
biztosí-
tékok,  
a támo-
gatás 
összegét 
meg-
haladó 
biztosí-
téki 
értékig 
vagy 
összeg-
határ 
megje-
lölése 
nélkül 
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2. A KKM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 10–15. sorral egészül ki: 
 

(1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím 
csoport-

név 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők 

köre 
Támogatás 

biztosításának módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv 

Lebo-
nyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból  

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 
szervezete) 

              

10   

A HIPA Nemzeti Befektetési 
Ügynökség NZrt. tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos 
bevételek és kiadások 

          

11    

A HIPA Nemzeti Befektetési 
Ügynökség NZrt. tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos 
kiadások 

          

12 359317    
Ipari parkok 
kialakítása, 
fejlesztése 

Az előirányzat azokra 
a tulajdonosi 
forrásjuttatásokra 
(tőkeemelés, 
pótbefizetés) nyújt 
fedezetet, melyek 
közvetlenül vagy 
közvetve ipari parkok 
kialakításához, 
fejlesztéséhez 
szükséges 
létesítmény-
fejlesztési 
projektekhez 
kapcsolódnak. 

NIPÜF Nemzeti 
Ipari Park 
Üzemeltető és 
Fejlesztő 
Zártkörűen 
Működő 
Részvény-
társaság 

  

Alapító 
határozat-
ban 
foglaltak 
szerint 
tőkeemelés, 
pótbefizetés 
jogcímen. 

pót-
befizetés 
esetén  
a 
szerződés 
szerint 

 HIPA NZrt.    

13   
A Paks II. Zrt. tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos 
bevételek és kiadások 

          

14    
A Paks II. Zrt. tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos 
kiadások 

          

15 401139    

A Paks II. Zrt. 
tulajdonosi 
joggyakorlása alá 
tartozó gazdasági 
társaságok 
forrásjuttatásai 

Az előirányzat célja  
a Paks II. Zrt. 
tulajdonosi 
joggyakorlása alá 
tartozó gazdasági 
társaságok részére 
a) tőkeemelés, 
pótbefizetés, 
b) tulajdonosi 
támogatás 
nyújtása. 

a Paks II. Zrt. 
tulajdonosi 
joggyakorlása alá 
tartozó gazdasági 
társaságok 

az F:15 mező  
b) pontja 
esetében 
támogatási 
szerződéssel 
vagy támogatói 
okirattal,  
az állami vagyon 
felügyeletéért 
felelős miniszter 
előzetes 
jóváhagyásával 

az F:15 
mező  
b) pontja 
esetében 
előleg 
biztosít-
ható 

az F:15 
mező  
a) pontja 
esetében 
alapítói 
határozat-
ban 
foglaltak 
szerint 
tőkeemelés, 
pótbefizetés 
jogcímén, 

az F:15 
mező  
a) pontja 
szerinti pót-
befizetés 
esetén 
szerződés 
szerint, 
az F:15 
mező  
b) pontja 
esetében 
támogatói 

az F:15 
mező  
b) pontja 
esetében 
az Ávr. 
84. §  
(2) 
bekez-
dése 
szerinti 
lehet-
séges 
biztosí-

Paks II. Zrt.   
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az F:15 
mező  
b) pontja 
esetében 
egy 
összegben 
vagy 
részletek-
ben, idő- 
vagy 
teljesítés-
arányosan 

okirat vagy 
támogatási 
szerződés 
szerint 

tékok,  
a 
támoga-
tás 
összegét 
meg-
haladó 
biztosí-
téki 
értékig 
vagy 
összeg-
határ 
megje-
lölése 
nélkül 
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3. melléklet a ../2022. (  .   .) KKM rendelethez 
 
1. A KKM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a–3c sorral egészül ki: 
 

(1 Áht. 
azonosító Címnév Alcímnév 

Jogcím 
csoport-

név 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben 

részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító 

szerv 

Európai 
uniós 

forrásból  
finanszí-

rozott 
költség-
vetési 

támogatás 
közre-

működő 
szerve-
zete) 

              

3a 197524 

  

 
Beruházás 
ösztönzési 
célelőirányzat 

Az előirányzat  
a beruházás 
ösztönzési 
célelőirányzat 
felhasználásáról 
szóló 210/2014.  
(VIII. 27.)  
Korm. rendelet  
(a továbbiakban: 
EKD rendelet) 
alapján használható 
fel. 

 

Az EKD rendelet 
szerinti jogi 
személyek. 

Az EKD 
rendeletben 
foglaltak 
szerint. 

 
Az EKD 
rendeletben 
foglaltak szerint. 

 
Az EKD 
rendeletben 
foglaltak 
szerint. 

 HIPA NZrt.   

3b 247423 

 

 Kötött 
segélyhitelezés 

Az Eximbank által 
folyósítható kötött 
segélyhitelek 
feltételeiről és a 
segélyhitelnyújtás 
részletes szabályairól 
szóló 232/2003.  
(XII. 16.)  
Korm. rendelet  
[a továbbiakban: 
232/2003. (XII. 16.) 
Korm. rendelet] 
szerinti kötött 
segélyhitelezéshez 
kapcsolódó 
kamattámogatás és 
adomány, valamint 
hitelbiztosítási díj 
fedezetének  
a biztosítása. 

 

Magyar Export-
Import Bank 
Zártkörűen 
Működő 
Részvény-
társaság  
(a továbbiakban: 
Eximbank Zrt.)  

  

A232/2003.  
(XII. 16.)  
Korm. rendelet 
szerint, valamint 
előirányzat-
átcsoportosí-
tással. 

     

3. melléklet a 26/2022. (XII. 23.) KKM rendelethez
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3c 386162 

 

 
Külügyi fejlesztési 
és kutatási 
programok 

Az előirányzat  
a kiemelkedő hazai 
ágazatok külpiaci 
lehetőségeit és  
az ágazatok export 
tevékenységét segíti 
elő. Az előirányzat 
biztosítja  
az Exportfejlesztési 
Pályázati Program 
lebonyolításához 
szükséges fedezetet. 
Az előirányzat 
fedezetet biztosíthat 
a HEPA Magyar 
Exportfejlesztési 
Ügynökség Nonprofit 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 
közfeladatainak 
körében  
a kifejezetten 
kereskedelem-
fejlesztéshez 
kapcsolódó 
részfeladatok 
ellátásához is 
közszolgáltatási vagy 
támogatási 
szerződés 
formájában.  
Az előirányzat forrást 
biztosít továbbá:  
a) az Európai 
Űrügynökségben 
való tagsággal 
összefüggő díjfizetési 
kötelezettségek 
teljesítésére,  
b) az Európai 
Űrügynökség 
tevékenységéhez 
kapcsolódó szakmai 
feladatok ellátására, 
c) a bilaterális és 
multilaterális 
kapcsolatokból 
fakadó űrtechnológiai 
fejlesztések, 
programok, feladatok 
megvalósítására, 
d) a hazai 
űrkutatással és 
űriparral kapcsolatos 

gazdasági 
társaság, civil 
szervezet, 
közalapítvány, 
társulás, egyéni 
vállalkozó, 
köztestület, 
szövetkezet, 
költségvetési 
szerv, 
önkormányzat, 
egyesület, az 
űripari ágazatban 
működő 
szervezetek, 
felsőoktatási 
intézmények, 
állami 
kutatóintézetek, 
űripari szereplők, 
magyarországi 
székhelyű 
európai területi 
társulás és  
a külföldi 
székhelyű 
társulás 
magyarországi 
intézménye, 
valamint egyéb, 
határ menti 
fejlesztéssel 
foglalkozó civil, 
államháztartáson 
kívüli 
szervezetek, 
természetes 
személy, külföldi 
szervezet, 
külföldi 
kormányzati vagy 
önkormányzati 
szerv és az általa 
fenntartott 
intézmény;  
a gazdaság-
fejlesztési 
programok 
esetén külön erre 
a feladatra 
létrehozott vagy 
jogszabályban 
vagy a Kormány 
határozatában 

pályázati 
úton, egyedi 
írásos 
kérelemre, 
egyedi 
döntés 
alapján, 
támogatási 
szerződés-
sel vagy 
támogatói 
okirattal;  
a gazdaság-
fejlesztési 
programok 
esetén 
külön erre  
a feladatra 
létrehozott 
vagy 
jogsza-
bályban 
vagy  
a Kormány 
határoza-
tában foglalt 
döntés 
alapján 
kijelölt 
külföldi vagy 
belföldi 
szervezet 
bevoná-
sával 
pályázati 
úton, illetve 
a Kormány 
határoza-
tában foglalt 
döntés 
alapján, 
jogszabály 
alapján 
egyedi 
írásos 
kérelemre 
vagy egyedi 
döntés 
alapján, 
minden 
esetben 
támogatási 
szerző-
désben 

előleg 
biztosítható 

a) költségvetési 
támogatás esetén 
egy összegben 
vagy 
részletekben, 
időarányosan 
vagy teljesítés-
arányosan;  
a gazdaság-
fejlesztési 
programok esetén 
vissza nem 
térítendő vagy 
kamattámogatás 
egy összegben 
vagy 
részletekben, 
teljesítés-
arányosan,  
az intézmény-
rendszer 
felállításához és 
működtetéséhez 
működési és 
felhalmozási célú, 
a végső kedvez-
ményezettek 
részére a külföldi 
vagy belföldi 
szervezet útján 
felhalmozási és 
működési célú 
támogatásként; 
előirányzat- 
átcsoportosítás-
sal; az intézmény- 
rendszer 
felállításához és 
működtetéséhez 
a lebonyolító 
szervvel kötött 
megállapodással; 
b) egyéb kifizetés 
esetén közvetlen 
kifizetéssel egy 
összegben vagy 
részletekben, 
időarányosan 
vagy teljesítés-
arányosan; 
közszolgáltatási 
szerződéssel, 
előirányzat- 
átcsoportosítással 

 

Az Ávr. 84. § 
(2) bekezdés 
a) pontja 
szerinti 
felhatalmazó 
nyilatkozat; 
a gazdaság-
fejlesztési 
programok 
megvalósí-
tása során  
a határon túli 
költségvetési 
támogatások 
sajátos 
szabályairól 
szóló 
98/2012.  
(V. 15.) 
Korm. 
rendelet 
alapján el 
lehet 
tekinteni; 
a határon 
átnyúló 
együtt-
működésben 
érintett és  
a világjárvány 
miatt nehéz 
helyzetbe 
került 
magyar-
országi 
vállalkozások 
beruházá-
sainak 
támogatása 
tekintetében 
az  
Ávr. 84. §  
(2) 
bekezdése 
szerint NEFE 
tevékenység 
esetén  
a nemzetközi 
fejlesztési 
együtt-
működésről 
és  
a nemzetközi 
humanitárius 

 

Azon 
határon túli 
gazdaság-
fejlesztési 
programok 
támoga-
tásával 
kapcsola-
tos 
feladatok 
megvaló-
sítása 
során, 
amelyek  
a minisz-
térium 
irányítása, 
szakmai 
felügyelete 
alatt vagy 
közreműkö
dése 
mellett 
valósulnak 
meg, 
lebonyolító 
szerv 
járhat el.  
A határon 
átnyúló 
együtt-
működés-
ben érintett 
és  
a világ-
járvány 
miatt 
nehéz 
helyzetbe 
került 
magyar-
országi 
vállalko-
zások 
beruhá-
zásainak 
támoga-
tása, 
valamint 
az ukrajnai 
háború 
gazdasági 
hatásainak 
enyhítése 
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feladatok ellátására, 
valamint az 
űrkutatási, űripari 
nemzetközi és hazai 
szervezetekben való 
részvétel tagdíjának, 
továbbá egyéb 
felmerülő 
költségeknek 
(különösen 
projektfinanszírozás) 
a teljesítésére. 
Az előirányzat  
az európai területi 
együttműködési 
csoportosulásról 
szóló, 2006. július 5-i 
1082/2006/EK 
európai parlamenti és 
tanácsi rendelet és 
az azt módosító  
az európai területi 
együttműködési 
csoportosulásról 
szóló 1082/2006/EK 
rendeletnek  
a csoportosulások 
létrehozásának és 
működésének 
egyértelművé tétele, 
egyszerűsítése és 
javítása tekintetében 
történő 
módosításáról szóló, 
2013. december 17-i 
1302/2013/EU 
európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 
előírásaival 
összhangban 
alapított, valamint  
az európai területi 
társulásról szóló 
2014. évi LXXV. 
törvény 6. §-a alapján 
nyilvántartásba vett 
európai területi 
társulás és a külföldi 
székhelyű társulás 
magyarországi 
intézménye, valamint 
egyéb, határ menti 
fejlesztéssel 
foglalkozó civil, 

foglalt döntés 
alapján kijelölt 
külföldi vagy 
belföldi 
szervezet, 
úgymint  
a Prosperitati 
Alapítvány,  
az Egán Ede 
Kárpátaljai 
Gazdaság-
fejlesztési 
Központ 
Jótékonysági 
Alapítvány,  
a Fundatia  
Pro Economica – 
Pro Economica 
Alapítvány,  
az ECONOMICA 
HUNGARICA 
Alapítvány,  
a Magyar 
Regionális 
Nemzetiségi 
Fejlesztési 
Intézet, a Lendva 
nevű intézet,  
a CED Közép-
európai 
Gazdaság-
fejlesztési 
Hálózat Nonprofit 
Kft. és más 
kijelölt szervezet, 
költségvetési 
szervek, külföldi 
szervezetek,  
a határon átnyúló 
együtt-
működésben 
érintett és  
a világjárvány 
miatt nehéz 
helyzetbe került 
magyarországi 
vállalkozások 
beruházásainak 
támogatása 
tekintetében 
Magyarországon 
székhellyel, 
telephellyel vagy 
fiókteleppel 

meghatá-
rozott 
feltételek 
mellett;  
a határon 
átnyúló 
együttmű-
ködésben 
érintett és  
a 
világjárvány 
miatt nehéz 
helyzetbe 
került 
magyar-
országi 
vállalko-
zások 
beruházá-
sainak 
támogatása 
esetén 
külön erre  
a feladatra 
létrehozott 
vagy 
jogsza-
bályban,  
a Kormány 
határoza-
tában foglalt 
döntés 
alapján 
kijelölt 
külföldi vagy 
belföldi 
szervezet 
bevoná-
sával 
pályázati 
úton, illetve 
a Kormány 
határoza-
tában foglalt 
döntés 
alapján, 
jogszabály 
alapján 
egyedi 
írásos 
kérelemre 
vagy egyedi 
döntés 
alapján, 

vagy tagdíjfizetés 
útján 

segítség-
nyújtásról 
szóló 2014. 
évi XC. 
törvény 17. § 
(1) bekezdés 
a) pont aa) 
alpontja 
alapján 
mentesül 

érdekében 
nyújtott 
támogatás 
esetén  
a CED 
Közép-
európai 
Gazdaság-
fejlesztési 
Hálózat 
Nonprofit 
Kft. járhat 
el 
lebonyolító 
szervként. 
Lebonyo-
lító szerv 
NEFE 
tevékeny-
ség esetén 
is igénybe 
vehető. 
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államháztartáson 
kívüli szervezetek 
számára, a társulás, 
intézmény, illetve 
szervezet 
működésével és 
fejlesztésével, 
valamint saját 
fejlesztéseik, 
projektjeik 
megvalósításával 
kapcsolatos 
költségekhez, 
továbbá európai 
területi 
együttműködéshez 
kapcsolódó 
pályázataik 
önerejéhez biztosít 
támogatást.  
Az előirányzat célja 
továbbá a határon túli 
partnerek 
bevonásával 
meghatározott 
gazdaságfejlesztési 
célok megvalósítása, 
kiemelt figyelemmel  
a vajdasági magyar 
közösségek terület- 
és 
gazdaságfejlesztési 
stratégiájában,  
a kárpátaljai 
magyarság 
gazdaságfejlesztési 
stratégiájában,  
az erdélyi 
gazdaságfejlesztési 
stratégiában,  
a felvidéki 
gazdaságfejlesztési 
stratégiában,  
a horvátországi 
magyarok vidék- és 
gazdaságfejlesztési 
stratégiájában és  
a Muravidék 
gazdaságfejlesztési 
program és 
akciótervben foglalt 
célokra, az ukrajnai 
háború gazdasági 
hatásainak 

rendelkező 
vállalkozások 

minden 
esetben  
a 
lebonyolító 
szerv által 
kiállított 
támogatói 
okiratban 
vagy 
támogatási 
szerző-
désben 
foglalt 
feltételek 
mellett 
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mérséklésére, 
valamint a határon 
átnyúló 
együttműködésben 
érintett és  
a világjárvány miatt 
nehéz helyzetbe 
került magyarországi 
vállalkozások 
beruházásainak 
támogatására, 
ezenkívül az 
előirányzat fedezetet 
biztosít egyéb 
határon túli 
projektekhez is. 

Az előirányzat  
a hazai vízipar 
külpiaci 
tevékenységének 
elősegítését is 
szolgálja. Ennek 
keretében alapvető 
célkitűzése, hogy 
támogatást 
biztosítson a vízipar 
szereplőinek  
a kiválasztott 
súlyponti régiókban  
a fejlesztési és 
együttműködési 
lehetőségekbe 
történő 
bekapcsolódáshoz. 
Az előirányzat célja 
továbbá a magyar 
nemzetközi 
fejlesztési 
együttműködési  
(a továbbiakban: 
NEFE) tevékenység 
kiadásaihoz, 
nemzetközi 
fejlesztési 
együttműködésekre 
irányuló 
egyezményeken és 
bilaterális vagy 
multilaterális 
megállapodásokon 
alapuló fizetési 
kötelezettségek, 
fejlesztési alapokhoz 
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való hozzájárulások, 
valamint 
humanitárius 
segítségnyújtás 
teljesítéséhez 
szükséges fedezet 
biztosítása.  
Az előirányzat 
céljával összhangban 
álló kifizetések  
a magyar 
külképviseletek 
közreműködésével 
és 
kezdeményezésére 
is teljesíthetők.  
Az előirányzat 
terhére 
adományozólevél 
útján adomány, 
felajánlás és segély 
is nyújtható.  
Az előirányzat 
fedezetet biztosít 
továbbá minden 
egyéb, a miniszter 
feladat- és 
hatáskörébe tartozó, 
kormánydöntésben 
foglalt program, 
projekt és fejlesztési 
vagy működési 
támogatási cél 
megvalósítására. 
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2. A KKM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 4a sorral egészül ki: 
 

 
 
3. A KKM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő sor lép: 
 

(1 Áht. 
azonosító Címnév Alcímnév 

Jogcím 
csoport-

név 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv 

Lebo-
nyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból  
finanszí-

rozott 
költség-
vetési 

támogatás 
közre-

működő 
szerve-
zete) 

              

4a  

 

 Protokoll kiadások           

(1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím 
csoport-

név 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők 

köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv 

Lebo-
nyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból  
finanszí-

rozott 
költség-
vetési 

támogatás 
közre-

működő 
szerve-
zete) 

              

5 398995 

 

  
Kormányfői 
Protokoll 
kiadásai 

Az előirányzat 
célja a Kormány 
tagjainak feladat- 
és hatásköréről 
szóló 182/2022. 
(V. 24.)  
Korm. rendelet  
(a továbbiakban: 
Statútum 
rendelet) 142. § 
(2) bekezdés  
h) pontja alapján, 
a diplomáciai 
protokollal, 
valamint  
a külföldi 
államfők és 
kormányfők 

gazdálkodó 
szervezetek, 
magánszemélyek, 
egyéni vállalkozók, 
költségvetési 
szervek, civil 
szervezetek 

  

előirányzat- 
átcsoportosí-
tással, közvetlen 
kifizetéssel, 
egyösszegű, 
illetve 
részletekben 
történő 
kifizetéssel, 
teljesítés-
arányosan 
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fogadásával 
kapcsolatos 
feladatok lehető 
legmagasabb 
színvonalon, 
ugyanakkor  
a rendelkezésre 
álló költségvetési 
források minél 
takarékosabb 
felhasználásával 
történő 
végrehajtása.  
Az előirányzat  
a Miniszterelnöki 
Kabinetirodával 
kötött 
megállapodás 
alapján ellátott 
kormányfői 
protokollal 
kapcsolatos 
feladatokhoz 
kapcsolódó 
tárgyévi 
kiadásokhoz 
szükséges 
fedezetet 
biztosítja. 
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4. A KKM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 5a és 5b sorral egészül ki: 
 

(1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím 
csoport-

név 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben 

részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv 

Lebo-
nyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból  
finanszí-

rozott 
költség-
vetési 

támogatás 
közre-

működő 
szerve-
zete) 

              

5a 399006 

 

  
Államfői 
protokoll 
kiadásai 

Az előirányzat célja  
a Statútum rendelet 
142. § (2) bekezdés 
h) pontja alapján,  
a diplomáciai 
protokollal, valamint 
a külföldi államfők és 
kormányfők 
fogadásával 
kapcsolatos feladatok 
lehető legmagasabb 
színvonalon, 
ugyanakkor  
a rendelkezésre álló 
költségvetési 
források minél 
takarékosabb 
felhasználásával 
történő végrehajtása. 
Az előirányzat célja  
– a Köztársasági 
elnöki Hivatallal 
kötött megállapodás 
alapján – az államfő 
külföldi programjaival 
és a hazánkba 
látogató magas 
rangú külföldi 
delegációk 
fogadásával, 
valamint a nemzeti 
és állami ünnepekkel, 
kiemelkedő 
fontosságú 
rendezvényekkel 
kapcsolatos 
kiadásainak 
finanszírozása. 

gazdálkodó 
szervezetek, 
magán-
személyek, 
egyéni 
vállalkozók, 
költségvetési 
szervek, civil 
szervezetek 

  

előirányzat-
átcsoportosí-
tással, közvetlen 
kifizetéssel, 
egyösszegű, 
illetve 
részletekben 
történő 
kifizetéssel, 
teljesítés-
arányosan 
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5. A KKM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 12. sora helyébe a következő sor lép: 
 

 

5b 399039 

 

  

Egyéb 
kormányzati 
protokoll 
kiadások 

Az előirányzat célja  
a Statútum rendelet 
142. § (2) bekezdés 
h) pontja alapján,  
a diplomáciai 
protokollal, valamint 
a külföldi államfők és 
kormányfők 
fogadásával 
kapcsolatos feladatok 
lehető legmagasabb 
színvonalon, 
ugyanakkor  
a rendelkezésre álló 
költségvetési 
források minél 
takarékosabb 
felhasználásával.  
Az előirányzat célja  
a több előirányzatot 
érintő, valamint 
általános jellegű 
protokoll kiadások 
elszámolása, illetve  
a keretszerződés 
jellegű kiadások 
kötelezettség-
vállalásainak 
nyilvántartása. 

gazdálkodó 
szervezetek, 
magán-
személyek, 
egyéni 
vállalkozók, 
költségvetési 
szervek, civil 
szervezetek 

  

közvetlen 
kifizetéssel, 
egyösszegű, 
illetve 
részletekben 
történő 
kifizetéssel, 
teljesítés-
arányosan, 
előirányzat-
átcsoportosí-
tással 

     

(1 Áht. 
azonosító Címnév Alcímnév Jogcím 

csoportnév Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv 

Lebo-
nyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból  
finanszí-

rozott 
költség-
vetési 

támogatás 
közre-

működő 
szerve-
zete) 

              

12  

 

Hungary Helps Programhoz 
kapcsolódó feladatok           
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6. A KKM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat A:13–E:13 mezője helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 (A B C D E 
 Áht. 

azonosító Címnév Alcímnév Jogcímcsoportnév Jogcímnév) 

(13) 367206 

  
Hungary Helps Programhoz kapcsolódó 
támogatások 

 
 

7. A KKM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat A:14–E:14 mezője helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 (A B C D E 
 Áht. 

azonosító Címnév Alcímnév Jogcímcsoportnév Jogcímnév) 

(14) 394117 

  
Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. 
ellátása 
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8. A KKM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 15. sorral egészül ki: 
 

 
  

(1 Áht. 
azonosító Címnév Alcímnév Jogcím 

csoportnév Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv 

Lebo-
nyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból  
finanszí-

rozott 
költség-
vetési 

támogatás 
közre-

működő 
szerve-
zete) 

              

15 368840 

 

Közép-Duna menti 
térségfejlesztési feladatok 

Az előirányzat  
a Közép-Duna 
menti 
térségfejlesztési 
– beleértve 
többek között  
az infrastruktúra-
fejlesztési, 
innovációs, 
lokalizációs, 
képzési – 
feladatok 
megvalósí-
tásához 
szükséges 
forrást biztosítja. 
A költségvetési 
támogatás  
a támogatási 
igény 
benyújtásakor 
már megkezdett 
vagy megvalósult 
tevékenységre is 
nyújtható. 

helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati 
társulás, helyi 
önkormányzat által 
fenntartott intézmény, 
köztestület, 
gazdasági társaság, 
központi 
költségvetési szerv, 
alapítvány, 
egyesület, nonprofit, 
valamint közhasznú 
jogállású szervezet 

jogszabály 
vagy  
pályázati 
rendszeren 
kívül, 
kérelemre 
hozott 
egyedi 
döntés 
alapján 
támogatási 
szerző-
déssel vagy 
támogatói 
okirattal 

előleg 
biztosítható  

egy összegben 
vagy 
részletekben, 
időarányos 
vagy teljesítés-
arányos 
kifizetéssel 

szerződés 
vagy okirat 
szerint 

az Ávr.  
84. §  
(2) 
bekezdése 
alapján,  
a 
költségvetési 
támogatás 
összegét 
meghaladó 
biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül 

PIP Közép- 
Duna Menti 
Térség-
fejlesztési 
Nonprofit 
Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság 
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4. melléklet a ../2022. (  .   .) KKM rendelethez 
 
1. A KKM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat C:3–E:3 mezője helyébe a következő mező lép: 
 

 (C D E 
 Alcímnév Jogcímcsoportnév Jogcímnév) 

(3) A KKM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 
és kiadások 

 
 
2. A KKM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 6b sora helyébe a következő sor lép: 
 

(1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím 
csoport-

név 
Jogcímnév 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) 

                

6b 377106    

A KKM 
tulajdonosi 
joggyakorlása 
alá tartozó 
egyéb 
gazdasági 
társaságok 
forrás-
juttatásai 

Az előirányzat 
célja a KKM 
tulajdonosi 
joggyakorlása 
alá tartozó 
gazdasági 
társaságok 
részére 
a) tőkeemelés, 
pótbefizetés, 
b) tulajdonosi 
támogatás 
nyújtása. 

a KKM 
tulajdonosi 
joggyakorlása 
alá tartozó 
gazdasági 
társaságok  

az F:6b mező 
b) pontja 
esetében 
támogatási 
szerződéssel 
vagy 
támogatói 
okirattal,  
az állami 
vagyon 
felügyeletéért 
felelős 
miniszter 
előzetes jóvá-
hagyásával 

az F:6b 
mező  
b) pontja 
esetében 
előleg 
biztosít-
ható 

az F:6b mező  
a) pontja 
esetében alapítói 
határozatban 
foglaltak szerint 
tőkeemelés, 
pótbefizetés 
jogcímén, 
az F:6b mező  
b) pontja 
esetében egy 
összegben vagy 
részletekben, idő- 
vagy teljesítés-
arányosan 

az F:6b 
mező  
a) pontja 
szerinti 
pótbefizetés 
esetén 
szerződés 
szerint, 
az F:6b 
mező  
b) pontja 
esetében 
támogatói 
okirat vagy 
támogatási 
szerződés 
szerint 

az F:6b 
mező  
b) pontja 
esetében  
az Ávr. 84. § 
(2) 
bekezdése 
szerinti 
lehetséges 
biztosítékok, 
a támogatás 
összegét 
meghaladó 
biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül 

   

4. melléklet a 26/2022. (XII. 23.) KKM rendelethez
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A pénzügyminiszter 23/2022. (XII. 23.) PM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet 
módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 14. alpontjában és a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendelet hatálya
a) a  központi költségvetésről szóló törvénynek a  XV. Pénzügyminisztérium fejezetében eredeti előirányzatként 
megállapított fejezeti kezelésű előirányzatokra,
b) a  költségvetési  évet megelőző  évek központi költségvetéséről szóló törvényeiben az  a)  pont szerinti fejezetet 
irányító szerv vezetője (a  továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében 
megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára és
c) az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) és az  államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Ávr.) alapján az  a)  pont szerinti 
költségvetési fejezetben a költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra
[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.”

2. §  A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az előirányzatoknak az Áht. 109. § (5) bekezdése szerinti felhasználási szabályait az 1. melléklet tartalmazza.”

3. §  A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami 
támogatások esetében
1. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 6. sora, 8. sora, F:5  mezője és F:9  mező 3. és 4.  pontja az  1407/2013/EU 
bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,
2. az 1. mellékletben foglalt táblázat 6. sora, 8. sora és F:5 mező 1. pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 
13. és 14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás,
3. az 1. mellékletben foglalt táblázat 6. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 16. cikke szerinti regionális 
városfejlesztési támogatás,
4. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 8. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 17.  cikke szerinti kis- és 
középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás,
5. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 6. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 18.  cikke szerinti kis- és 
középvállalkozások részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás,
6. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 6. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 21.  cikke szerinti 
kockázatfinanszírozási támogatás,
7. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 6. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 22.  cikke szerinti induló 
vállalkozásnak nyújtott támogatás,
8. az 1. mellékletben foglalt táblázat 8. sora és F:5 mező 2. pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikke 
szerinti kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás,
9. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 6. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 26.  cikke szerinti kutatási 
infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás,
10. az 1. mellékletben foglalt táblázat F:6 mező 3. és 4. pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke 
szerinti képzési támogatás,
11. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 6. sora és F:5  mező 3.  pontja alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 
38. cikke szerinti energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás,
12. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 6. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 39.  cikke szerinti 
épület-energiahatékonysági projektekre irányuló beruházási támogatás,
13. az 1. mellékletben foglalt táblázat F:5 mező 4. pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 41. cikke szerinti 
megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás,
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14. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 6. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 56.  cikke szerinti helyi 
infrastruktúrára irányuló támogatás,
15. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 6. sora, 8. sora, F:9  mező 3. és 4.  pontja és F:5  mezője alapján az „Az  állami 
támogatásokra vonatkozó, az  Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben a  gazdaság támogatását célzó 
ideiglenes válságkeret” című, 2022/C 426/01 számú európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza szerinti támogatás
nyújtható.”

4. §  A Rendelet 48/A. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Nem nyújtható támogatás az  elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó vállalkozások számára, 
ha a támogatás mértékét a forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg.
(5) Nem nyújtható támogatás a  halászati és az  akvakultúra-ágazathoz tartozó vállalkozásnak, ha a  támogatás 
a 717/2014/EU rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a)–k) pontjában említett támogatási kategóriák közé tartozik.”

5. §  A Rendelet 48/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„48/B.  § (1) A  támogatás támogatástartalma a  közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal 
együtt vállalkozásonként – a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve, a  (2)–(3)  bekezdésben 
meghatározott kivétellel – nem haladhatja meg a 2 000 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(2) A  mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások esetén az  e  tevékenységekhez 
összesen nyújtott támogatás támogatástartalma a közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal 
együtt vállalkozásonként – a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg 
a 250 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(3) A  halászati és akvakultúra-ágazathoz tartozó vállalkozások esetén az  e  tevékenységekhez összesen 
nyújtott támogatás támogatástartalma a  közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal 
együtt vállalkozásonként – a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg 
a 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(4) Ha egy vállalkozás több ágazatban is folytat tevékenységet, és ezekre az  (1)–(3)  bekezdés szerint eltérő 
maximális összegek vonatkoznak, a  vállalkozás a  támogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást vezet, amely 
biztosítja az  érintett tevékenységekre vonatkozó felső határok betartását, és azt, hogy a  teljes maximális összeg 
vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – ne haladja meg a 2 000 000 eurónak 
megfelelő forintösszeget. A (2) és (3) bekezdés szerinti ágazatokban folytatott tevékenységekre eső teljes maximális 
támogatástartalom vállalkozásonként – a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja 
meg a 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget.”

6. §  A Rendelet 60. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„60. § (1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat
a) 6. sora, 8. sora és F:9  mező 3. és 4.  pontja az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének 
a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,
b) 6. sora és 8. sora a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső 
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2021.  július  23-i 
2021/1237/EU bizottsági rendelettel módosított, a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos 
támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU 
bizottsági rendelet I. és II. Fejezete, valamint 13., 14., 16–18., 21., 22., 25., 26., 31., 38., 39. és 56. cikke,
c) 6. sora, 8. sora és F:9 mező 3. és 4. pontja az „Az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz invázióval 
összefüggésben a  gazdaság támogatását célzó ideiglenes válságkeret” című, 2022/C 426/01 számú európai 
bizottsági közlemény 2.1. szakasza
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
(2) Az 1. mellékletben foglalt táblázat
a) F:5 mezője az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra 
való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,
b) F:5  mezője a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső 
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2021. július 23-i  
2021/1237/EU bizottsági rendelettel módosított, a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos 
támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU 
bizottsági rendelet I. és II. Fejezete, valamint 13., 14., 25., 38., 41. cikke,
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c) F:5 mezője az „Az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben a gazdaság 
támogatását célzó ideiglenes válságkeret” című, 2022/C 426/01számú európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

7. §  A Rendelet
a) 5.  § (1)  bekezdés 62.  pontjában az „induló beruházás vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló 

induló beruházás” szövegrész helyébe az „induló beruházás” szöveg,
b) 9. § e) pontjában a „2022.” szövegrész helyébe a „2023.” szöveg,
c) 48.  § (1)  bekezdésében az  „az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési 

keret a  gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című,  
2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény” szövegrész helyébe az „az „Az állami támogatásokra 
vonatkozó, az  Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben a  gazdaság támogatását célzó ideiglenes 
válságkeret” című, 2022/C 426/01 számú európai bizottsági közlemény” szöveg,

d) 48. § (3) bekezdésében a „2023.” szövegrész helyébe a „2024.” szöveg,
e) 48/A. § (1) bekezdésében a „8–14.” szövegrész helyébe a „8–18.” szöveg,
f ) 48/E. § (4) bekezdésében az „58.” szövegrész helyébe a „81.” szöveg
lép.

8. § (1) A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A Rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

9. §  Hatályát veszti a Rendelet
a) 5. § (1) bekezdés 86. pontja,
b) 2. melléklete.

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–7. §, a 8. § (2) bekezdése, a 9. § és a 2. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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1. melléklet a 23/2022. (XII. 23.) PM rendelethez

A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

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

1.
Áht. 

Azonosító
Címnév Alcímnév

Jogcímcsoport 
név

Jogcímnév 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)

4. 367162 A 2007–2013. évek közötti operatív 
programok visszaforgó pénzeszközeinek 
felhasználása és kezelése

Az előirányzat fedezetet nyújt
1. a Kecskemét Fejlődéséért Alap előkészítési 
feladatairól szóló 1154/2016. (III. 25.) 
Korm. határozatban foglaltak végrehajtására,
2. a 2007–2013. évek közötti operatív programok 
visszaforgó pénzeszközei terhére hozott 
Kormánydöntések végrehajtására,
3. a hazai kis- és középvállalkozási szektor  
– elsősorban középvállalkozások – pénzügyi 
ismereteinek, önálló külső finanszírozási 
képességének növelésére, környezettudatos 
szemléletének növelésére, tőzsdei és nemzetközi 
piacokon történő jelenlétének erősítésére, 
valamint nemzetközi hálózatosodásuk 
elősegítésére az ún. ELITE program hazai 
implementálásával és felhasználásával,
4. a kis- és középvállalkozások tőzsdei 
bevezetésének vissza nem térítendő 
támogatására,
5. az 1–4. pontba nem tartozó egyéb 
városfejlesztést, kis- és középvállalkozás-
fejlesztést szolgáló célok finanszírozására,
6. a gazdasági stratégia megvalósítását segítő, 
gazdaságfejlesztési célú támogatásokra  
7. az 1–6. pontban foglaltak végrehajtásához 
és a fennálló vagy keletkező követelések 
kezeléséhez kapcsolódó működési és 
működtetési költségekre.

helyi önkormányzat, 
alapkezelő,  
gazdasági társaság, 
nonprofit szervezet, 
kamara, egyetem, 
közfeladatot ellátó 
közérdekű vagyonkezelő 
alapítvány 

1. Egyedi döntés vagy 
jogszabály alapján, 
pályázati rendszeren kívül 
– támogatási szerződéssel 
vagy támogatói okirattal.
2. Egyedi döntés 
alapján, pályázat útján 
– támogatási szerződéssel 
vagy támogatói okirattal.
3. Ávr. 101/A. §-a alapján 
támogatói okirattal.
4. Kifizetés visszterhes 
polgári jogi szerződés 
alapján is lehetséges.

előleg biztosítható  egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 
történő kifizetéssel 
– időarányosan vagy 
teljesítésarányosan

a támogatási 
szerződésben 
meghatározott 
határidőig

Biztosíték lehet:
a) a kedvez-
ményezett 
valamennyi 
– jogszabály 
alapján beszedési 
megbízással 
megterhelhető – 
fizetési számlájára 
vonatkozó, 
a támogató javára 
szóló beszedési 
megbízás 
benyújtására 
vonatkozó 
felhatalmazó 
nyilatkozata,
b) zálogjog,
c) garancia,
d) kezesség,
e) óvadék.

a Nemzeti 
Fejlesztési 
Ügynökség 
megszüntetésével 
összefüggő egyes 
kérdésekről szóló 
475/2013. (XII. 17.) 
Korm. rendeletben 
meghatározott 
feladatkörei 
ellátásával 
összefüggésben 
az MFB Magyar 
Fejlesztési Bank 

igénybe vehető –
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2. melléklet a 23/2022. (XII. 23.) PM rendelethez
„1. melléklet a 9/2018. (X. 19.) PM rendelethez

2. melléklet a …./2022. (…..) PM rendelethez 

„1. melléklet a 9/2018. (X. 19.) PM rendelethez 

XV. Pénzügyminisztérium fejezet 2023. évi fejezeti kezelésű előirányzatainak feladatterve 

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

1. Áht. Azonosító Címnév Alcímnév Jogcím- 
csoport név Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 
módja 

Vissza- 
fizetés határ- 

ideje 
Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító 

szerv 

Európai uniós for-
rásból finanszíro-
zott költségvetési 
támogatás közre-
működő szerve-

zete 

2.   Fejezeti kezelésű előirányzatok             
3. 31468   Kárrendezési célelőirányzat és egyéb 

kártalanítási feladatok 
Az előirányzat 
1. a kötelező gépjármű-felelősségbiztosí-
tás 1991. július 1. előtti rendszeréből szár-
mazó állami kötelezettségek rendezésé-
ről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, a 
gépjármű-szavatossági károk 1971. ja-
nuár 1. előtti rendszere alapján fizetett 
baleseti kártérítési járadékokról szóló 
12/1998. (III. 27.) PM rendelet és az állami 
vezetői mulasztások, illetve az állam ne-
vében elkövetett jogsértések áldozatait 
megillető kártérítésekről szóló 33/2010. 
(VI. 11.) OGY határozat alapján fedezetet 
nyújt: 
a) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosí-
tás 1991. július 1-je előtti rendszeréből 
származó állami kötelezettségekre; 
b) a gépjárműszavatossági károk alapján 
az 1971. január 1. napja előtti rendszer 
alapján kifizetett kártérítésekre; 
c) azon személyek kártérítési igényének 
megtérítésére, akiknek a 2006. augusztus 
20-i budapesti tűzijátékkal összefüggés-
ben alkotmányos alapjoga vagy személy-
hez fűződő joga sérelmet szenvedett; 
d) Magyarország területén ideiglenesen 
tartózkodott szovjet katonák által szolgá-
lati kötelességük teljesítése közben oko-
zott károk megtérítésére. 
 
2. a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvé-
delmi Kártalanítási Alap 2016. évi meg-
szüntetésével az ár- és belvízkárok meg-
térítésében való önkéntes részvételre 
ösztönöz, amelybe a Magyarországon 
hullámtérben, nyílt ártérben, az árvízzel 
kapcsolatos belvíz által veszélyeztetett 
területen vagy mentesített ártérben lakó-
ingatlan tulajdonnal rendelkező  

1. Az F:3 mező 1. pontja tekin-
tetében természetes személy. 
2. Az F:3 mező 2. pontja tekin-
tetében a Magyarországon 
hullámtérben, nyílt ártérben, 
az árvízzel kapcsolatos belvíz 
által veszélyeztetett területen 
vagy mentesített ártérben la-
kóingatlan tulajdonnal rendel-
kező azon természetes sze-
mély, 
a) aki 2016. december 31-ig a 
Wesselényi Miklós Ár- és Bel-
vízvédelmi Kártalanítási Alap 
kezelőjével szerződést kötött, 
b) aki az a) pont szerinti szerző-
dés alapján befizetést teljesít, 
c) akinek a tulajdonában lévő 
lakóingatlanban víztöbblet kö-
vetkeztében kára keletkezett, 
d) akinek a szerződéses jogvi-
szonya a kár bekövetkezését 
megelőzően legalább 30 napja 
fennállt, 
e) aki a káresemény bekövet-
kezését megelőzően 6 hónap-
nál rövidebb ideig teljesített 
rendszeres befizetést a kártala-
nítás 50%-ára jogosult, 
f) aki a káreseményt - illetve 
vészhelyzettel egyidejűleg be-
következő káresemény esetén 
a vészhelyzet elmúltát - követő 
15 napon belül a káreseményt 
írásban bejelenti. (Vészhelyzet 
esetén a bejelentési határidő 
azon a napon kezdődik, amikor 
a káresemény helyszíne bizton-
ságosan és hatóságilag enge-
délyezett módon megközelít-
hetővé vált.) 
3. Nem jogosult a 2. pontban 
foglalt személy a kártalanításra,  
a) ha a szerződése megszűnik, 
mert 
aa) a szerződést 30 napos fel-
mondási idővel, a szerződést 
írásban felmondja, 

– – egyösszegű kifize-
téssel, részletek-
ben történő kifize-
téssel - időarányo-
san vagy teljesítés-
arányosan 

– – Magyar 
Állam- 

kincstár 

- - 

         természetes személyek szerződés alap-
ján befizetést teljesíthetnek, ezáltal jogo-
sulttá válnak a káresemények utáni kárta-
lanításra. 
Az előirányzat terhére az ár- és belvízzel 
kapcsolatos kártalanítás mértéke legfel-
jebb 15 millió forint lehet. A kezelő szerv 
a bejelentést követő 30 napon belül fel-
méri az ár- és belvízi károkat és további 
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15 napon belül a megállapított kártalaní-
tási összeget ezen előirányzatról teljesíti. 
Amennyiben az ár- és belvíz kárkifizetés 
megalapozásához a szokásos és általáno-
san alkalmazott eljáráshoz képest további 
eljárás és ezzel járó dokumentáció szük-
séges, úgy a kártalanítási összeg megálla-
pítása és ennek kifizetése az utolsó irat 
beérkezését követő 15 napon belül törté-
nik az előirányzat terhére. 

ab) a befizetés esedékességé-
től számított 60. napig a hátra-
lékos díjat nem fizette meg és 
halasztást nem kapott, 
ac) súlyosan szerződésszegő 
magatartást tanúsít, 
b) ha késedelmes kárbejelen-
tés esetén az időmúlás követ-
keztében nem igazolható a 
kára. 

4. 397462   Egészségügyi és egyéb kormányzati 
infrastruktúra fejlesztési program 

Az előirányzat fedezetet nyújt: 
1. vissza nem térítendő támogatásként a 
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gaz-
dasági társaságok feladatellátásának, mű-
ködési költségeinek és egyes szakmai fel-
adatainak finanszírozására, 
2. vissza nem térítendő támogatásként 
egyéb kormányzati infrastruktúra fejlesz-
tési programok működéséhez és a felada-
tainak elvégzéséhez szükséges támogatá-
sokhoz. 

gazdasági társaság, nonprofit 
szervezet 

1. Egyedi döntés 
vagy jogszabály 
alapján, pályázati 
rendszeren kívül - 
támogatási szerző-
déssel vagy támo-
gatói okirattal. 
2. Az Ávr. 101/A. §-a 
alapján támogatói 
okirattal. 
3. Kifizetés visszter-
hes polgári jogi 
szerződés alapján. 

előleg  
biztosítható 

egyösszegű kifize-
téssel, részletek-
ben történő kifize-
téssel - időarányo-
san vagy teljesítés-
arányosan 

– Biztosíték lehet: 
a) a kedvezmé- 
nyezett valam-
ennyi - jogsza-
bály alapján be-
szedési megbí-
zással megter-
helhető - fizetési 
számlájára vo-
natkozó, a támo-
gató javára szóló 
beszedési meg-
bízás benyújtá-
sára vonatkozó 
felhatalmazó 
nyilatkozata, 
b) zálogjog,  
c) garancia,  
d) kezesség,  
e) óvadék. 

Közbe- 
szerzési 

és Ellátási 
Főigaz- 
gatóság 

igénybe  
vehető 

– 

5. 349562  Nagyvállalati beruházási támogatá-
sok 

Az előirányzat célja a nagyvállalkozások, a 
középvállalkozások minimum 100 millió 
forint elszámolható összköltségű 
1. induló beruházásainak támogatása, 
2. kutatás-fejlesztési tevékenységének tá-
mogatása,  
3. az 1. ponthoz kapcsolódó energiahaté-
konysági beruházásainak támogatása, 
4. az 1. ponthoz kapcsolódó megújuló 
energia használatát célzó beruházásainak 
a támogatása, 
5. bővítő vagy pótló beruházásainak tá-
mogatása. 
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével 
és működtetésével járó költségeket is. 

1. A támogatás nagyvállalko-
zások és azon Magyarorszá-
gon legalább 150 főt foglal-
koztató (a foglalkoztatási ada-
tok meghatározásánál a 
651/2014/EU bizottsági ren-
delet 1. mellékletében rögzí-
tett módszertan szerint a kap-
csolt- és partnervállalkozások 
adatait, továbbá kizárólag a 
támogatást igénylő esetében 
a kölcsönzött munkaerőnek a 
támogatási kérelem benyújtá-
sát megelőző 12 havi átlagál-
lományát is figyelembe kell 
venni) középvállalkozások szá-
mára nyújtható, amelyek kap-
csolt vállalkozásaival egybe-
számított éves átlagos statisz-
tikai állományi létszáma leg-
később a támogatott projekt 
fizikai befejezését követő má-
sodik üzleti évben eléri a 250 
főt, amennyiben 
a) a fejlesztendő tevékenység 
a támogatást igénylő techno-
lógiai korszerűsítését célozza 
és a Központi Statisztikai Hiva-
tal által a feldolgozóipari ág 
(TEÁOR 10-33), építőipari ág 
(TEÁOR 41-43) körébe sorolt 
ágazat vagy a raktározás, táro-
lás alágazat (TEÁOR 52.1) vala-

1. Egyedi döntés 
vagy jogszabály 
alapján, pályázati 
rendszeren kívül, 
kérelem útján -  
támogatási  
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal. 
2. Egyedi döntés 
alapján, pályázat 
útján- támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal. 
3. Az Ávr. 101/A. §-a 
alapján támogatói 
okirattal. 

előleg  
biztosítható 

egyösszegű kifize-
téssel, részletek-
ben történő kifize-
téssel - időarányo-
san vagy teljesítés- 
arányosan 

– Biztosíték lehet:  
a) a kedvez- 
ményezett va-
lamennyi - jog-
szabály alapján 
beszedési meg-
bízással megter-
helhető - fizetési 
számlájára vo-
natkozó, a támo-
gató javára szóló 
beszedési meg-
bízás benyújtá-
sára vonatkozó 
felhatalmazó 
nyilatkozata,  
b) bankgarancia,  
c) biztosítók által 
vállalt garancia 
vagy készfizető 
kezesség,  
d) kedvez-  
ményezett tulaj-
donosa  
(így különösen 
anyavállalat, ter-
mészetes sze-
mély) által vállalt 
készfizető kezes-
ség. 

– igénybe  
vehető 

– 
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melyikébe esik, vagy a nagy-
kereskedelem és kiskereske-
delem ágazatok (TEÁOR 46-
47) esetén a fejlesztés élő-
munka kiváltását eredmé-
nyező, saját használatra tör-
ténő raktárkapacitás bővíté-
sére, automatizálására irányul,  
b) a támogatást igénylő vagy 
kapcsolt vállalkozása Magyar-
országon rendelkezik saját tu-
lajdonú székhellyel, telephely-
lyel vagy fiókteleppel,  
c) a támogatást igénylő vagy 
kapcsolt vállalkozása rendel-
kezik legalább három lezárt 
(beszámolóval alátámasztott), 
teljes (365 napot jelentő) üz-
leti évvel, melybe az előtársa-
ságként való működés idő-
szaka nem számít bele, 
d) a támogatást igénylőnek 
vagy a támogatást igénylőnek 
a kapcsolt és partnervállalko-
zásaival egybeszámított, a tá-
mogatási igény benyújtását 
megelőző - közgyűlés, tag-
gyűlés vagy a tulajdonosok ál-
tal jóváhagyott -, legutolsó le-
zárt, teljes üzleti év éves be-
számoló szerinti árbevétele 
meghaladja a projekt elszá-
molható összköltségét, 
e) a támogatást igénylőnek 
vagy a támogatást igénylőnek 
a kapcsolt és partnervállalko-
zásaival egybeszámított, a tá-
mogatási igény benyújtását 
megelőző - közgyűlés, tag-
gyűlés vagy a tulajdonosok ál-
tal jóváhagyott -, legutolsó le-
zárt, teljes üzleti év éves be-
számoló szerinti mérlegfőösz-
szege meghaladja a projekt el-
számolható összköltségét, 
f) a beruházás a támogatást 
igénylőnél az átlagos éves 
nettó árbevétel növekedését 
eredményezi a beruházás 
megkezdését megelőző üzleti 
év éves nettó árbevételéhez 
képest,  
g) a támogatást igénylő váll-
alja az átlagos statisztikai állo-
mányi létszám megtartását és 
a bérköltségként nyilvántar-
tott kifizetéseinek növelését,  
h) a támogatást igénylő az el-
számolható költségek leg-
alább 25%-át saját forrásból 
biztosítja és a teljes beruházás 
megvalósításához szükséges 
költségek forrását a támogató 
számára bemutatja,  
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i) a támogatást igénylő nagy-
vállalkozás vállalja, hogy a 
nagyvállalati méretkategóriát 
legalább a fenntartási időszak 
végéig megőrzi, 
k) amennyiben a fejlesztendő 
tevékenység a raktározás, tá-
rolás alágazat valamelyikében 
(TEÁOR 52.1) vagy a nagyke-
reskedelem és kiskereskede-
lem ágazatokban (TEÁOR 46-
47) valósul meg, a támogatást 
igénylő vállalja, hogy a beru-
házásban érintett székhelyén, 
telephelyén, fióktelepén vagy 
kapcsolt vállalkozásánál leg-
alább 50 új munkahelyet léte-
sít legkésőbb a támogatott 
projekt fizikai befejezését kö-
vető 60 napon belül. 
2. Nem nyújtható támogatás, 
ha a támogatási igény  
a) benyújtójának lejárt esedé-
kességű, 60 napot meghaladó 
nyilvántartott adó- vagy 
egyéb köztartozása van, ki-
véve, ha a tartozás szerint illet-
ékes hatóság számára fizetési 
halasztást vagy részletfizetést 
engedélyezett,  
b) a d) alpont hatálya alá tar-
tozó vállalkozások kivételével, 
benyújtójának a kapcsolt vál-
lalkozásaival egybeszámított 
foglalkoztatotti létszáma eléri 
a 13 ezer főt,  
c) benyújtója a beruházást 
vagy a fejlesztést olyan bérelt 
vagy lízingelt ingatlanon kí-
vánja megvalósítani, amely 
esetében a bérleti vagy a lí-
zingszerződés kizárólagos jog-
gal nem biztosítja a támoga-
tással megvalósuló létesít-
mény üzemeltetésének lehe-
tőségét legalább a kötelező 
üzemeltetési időszak idejére 
vagy a befektető nem vállalja, 
hogy bérleti vagy a lízingszer-
ződés lejárta előtt a fenti felté-
teleknek megfelelő helyszín 
rendelkezésre állását igazolja, 
d) benyújtójában a szavazati 
jogok legalább alágazati kódú 
fejlesztendő tevékenységek 
esetén: 
da) 10.11. Húsfeldolgozás,  
- tartósítás, 
db) 10.13. Hús-, baromfihús 
készítmény gyártása, 
dc) 10.89. M.n.s. egyéb élelmi-
szer gyártása, 
dd) 15.11. Bőr, szőrme kikészí-
tése, 
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de) 16.21. Falemezgyártás, 
df) 16.22. Parkettagyártás,  
dg) 16.23. Épületasztalos-ipari 
termék gyártása,  
dh) 18.1 Nyomdai tevékeny-
ség, 
di) 19.20. Kőolaj- feldolgozás, 
dj) 20.1. Vegyi alapanyag gyár-
tása, 
dk) 23.6. Beton-, gipsz-, ce-
menttermék gyártása,  
dl) 25.11. Fémszerkezet gyár-
tása, 
dm) 29.10. Közúti gépjármű 
gyártása, 
dn) 29.31. Jármű- villamossági, 
elektronikai készülékek gyár-
tása, 
do) 29.32. Közúti jármű alkat-
részeinek gyártása. 

6. 367162   Egyes korábban kihelyezett támoga-
tások visszatérülése 

Az előirányzat fedezetet nyújt: 
1. a Kecskemét Fejlődéséért Alap előké-
szítési feladatairól szóló 1154/2016.  
(III. 25.) Korm. határozatban foglaltak vég-
rehajtására, 
2. a 2007-2013. évek közötti operatív 
programok visszaforgó pénzeszközei ter-
hére hozott kormánydöntések végrehaj-
tására, 
3. a hazai kis- és középvállalkozási szektor 
- elsősorban középvállalkozások - pénz-
ügyi ismereteinek, önálló külső finanszí-
rozási képességének növelésére, környe-
zettudatos szemléletének növelésére, 
tőzsdei és nemzetközi piacokon történő 
jelenlétének erősítésére, valamint nem-
zetközi hálózatosodásuk elősegítésére az 
ún. ELITE program hazai implementálásá-
val és felhasználásával, 
4. a kis- és középvállalkozások tőzsdei be-
vezetésének vissza nem térítendő támo-
gatására, 
5. az 1-4. pontba nem tartozó egyéb vá-
rosfejlesztést, kis- és középvállalkozás- 
fejlesztést szolgáló célok finanszírozására, 
6. a gazdasági stratégia megvalósítását 
segítő gazdaságfejlesztési célú támogatá-
sokra  
7. az 1-6. pontban foglaltak végrehajtásá-
hoz és a fennálló vagy keletkező követe-
lések kezeléséhez kapcsolódó működési 
és működtetési költségekre. 

helyi önkormányzat, alapke-
zelő, gazdasági társaság, non-
profit szervezet, kamara, egye-
tem, közfeladatot ellátó közér-
dekű vagyonkezelő alapítvány 

1. Egyedi döntés 
vagy jogszabály 
alapján, pályázati 
rendszeren kívül - 
támogatási szerző-
déssel vagy támo-
gatói okirattal. 
2. Egyedi döntés 
alapján, pályázat 
útján - támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal. 
3. Az Ávr. 101/A. §-a 
alapján támogatói 
okirattal. 
4. Kifizetés visszter-
hes polgári jogi 
szerződés alapján is 
lehetséges. 

előleg  
biztosítható 

egyösszegű kifize-
téssel, részletek-
ben történő kifize-
téssel - időarányo-
san vagy teljesítés-
arányosan 

a támo- 
gatási szerző- 

désben 
megha- 

tározott határ-
időig 

Biztosíték lehet: 
a) a kedvezmé-
nyezett valam-
ennyi 
- jogszabály 
alapján besze-
dési megbízással 
megterhelhető - 
fizetési számlá-
jára vonatkozó, 
a támogató ja-
vára szóló besze-
dési megbízás 
benyújtására vo-
natkozó felhatal-
mazó nyilatko-
zata, 
b) zálogjog,  
c) garancia,  
d) kezesség,  
e) óvadék. 

a Nemzeti 
Fejlesz- 
tési Ügy- 
nökség 
megszün- 
tetésével 
össze- 
függő 
egyes kér-
dések- 
ről szóló 
475/2013. 
(XII. 17.) 
Korm. 
rendelet- 
ben meg- 
határo-
zott fel-
adat- 
körei ellá-
tásával 
össze- 
függés- 
ben az 
MFB Ma-
gyar Fej-
lesz- 
tési Bank 

igénybe  
vehető 

– 

7. 348239   NER300 projekt megvalósítása Az előirányzat az Európai Bizottság 
NER300 programjaiban közvetlenül tá-
mogatást nyert hazai projekthez kapcso-
lódó visszafizetési kötelezettségek teljesí-
tésére szolgál. Az előirányzat tartalmazza 
a kezelésével és működtetésével járó 
költségeket is. 

– – – – – – – – – 

8. 388417    Egészségipari vállalatok versenyké-
pességének javítása 

Az előirányzat célja a hazai kis-, közép-, és 
nagyvállalkozások, minimum 400 millió 
forint elszámolható összköltségű korona-
vírus-járvány elleni védekezés szempont-
jából releváns termék kifejlesztésére vagy 

1. A támogatás azon vállalko-
zások számára nyújtható, 
amelyek esetében 
a) a támogatást igénylő vagy 

1. Egyedi döntés 
vagy jogszabály 
alapján, pályázati 
rendszeren kívül, 

előleg bizto-
sítható 

egyösszegű kifize-
téssel, részletek-
ben történő kifize-

– Biztosíték lehet: 
a) a kedvezmé-
nyezett valam-
ennyi - jogsza-

– igénybe  
vehető 

– 
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előállítására irányuló beruházásainak, to-
vábbá a hazai egészségügyi gyártás meg-
erősítésének támogatása, annak érdeké-
ben, hogy járványhelyzetben a globális 
ellátási láncok megszakadása esetén is 
biztosítható legyen az egészségügyi ellá-
tás. 
Az előirányzat keretében a fenti célt szol-
gáló beruházás vagy kísérleti-fejlesztési 
tevékenység részesülhet támogatásban. 
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével 
és működtetésével járó költségeket is. 

kapcsolt vállalkozása Magyar-
országon rendelkezik saját tu-
lajdonú székhellyel, telephely-
lyel vagy fiókteleppel, 
b) a támogatást igénylő vagy 
kapcsolt vállalkozása rendel-
kezik legalább három lezárt 
(beszámolóval alátámasztott), 
teljes (365 napot jelentő) üz-
leti évvel, melybe az előtársa-
ságként való működés idő-
szaka nem számít bele, 
c) a beruházás a támogatást 
igénylőnél az átlagos éves 
nettó árbevétel növekedését 
eredményezi a beruházás 
megkezdését megelőző üzleti 
év éves nettó árbevételéhez 
képest, 
d) a támogatást igénylő váll-
alja, hogy a támogatási kére-
lem benyújtását megelőző 12 
hónapban meglévő, vagy ha 
az magasabb, a támogatást 
igénylő más támogatási szer-
ződésben rögzített létszám-
vállalásban szereplő foglalkoz-
tatottak átlagos statisztikai ál-
lományi létszámát a támoga-
tott tevékenység lezárásáig 
fenntartja, 

kérelem útján - tá-
mogatási szerző-
déssel vagy támo-
gatói okirattal. 
2. Egyedi döntés 
alapján, pályázat 
útján - támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal. 
3. Az Ávr. 101/A. § 
alapján támogatói 
okirattal. 

téssel - időarányo-
san vagy teljesítés-
arányosan 

bály alapján be-
szedési megbí-
zással megter-
helhető - fizetési 
számlájára vo-
natkozó, 
a támogató ja-
vára szóló besze-
dési megbízás 
benyújtására vo-
natkozó felhatal-
mazó nyilatko-
zata,  
b) biztosítói- 
vagy bankgaran-
cia, 
c) készfizető ke-
zesség,  
d) zálogjog. 

           e) a támogatást igénylő váll-
alja, hogy a beruházást annak 
befejezését követő legalább 3 
éven keresztül, vagy ha a tá-
mogatás biztosítása szerinti 
egyes állami támogatási kate-
góriák vonatkozásában e ren-
delet II. fejezetében ennél 
hosszabb határidő kerül meg-
állapításra, akkor ezen időtar-
tamig fenntartja, 
f) a támogatást igénylő kap-
csolt vállalkozásaival egybe-
számított éves átlagos statisz-
tikai állományi létszáma eléri a 
10 főt, és a támogatott tevé-
kenység lezárásáig sem csök-
ken 10 fő alá. 
2. Nem nyújtható támogatás, 
ha a támogatási igény 
a) benyújtójának lejárt esedé-
kességű, 60 napot meghaladó 
nyilvántartott adó- vagy 
egyéb köztartozása van, ki-
véve, ha a tartozás szerint illet-
ékes hatóság a számára fize-
tési halasztást vagy részletfize-
tést engedélyezett, 

        

          b) benyújtója a beruházást 
vagy a kísérleti-fejlesztést 
olyan bérelt vagy lízingelt in-
gatlanon kívánja megvalósí-
tani, amely esetében a bérleti 
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vagy a lízingszerződés kizáró-
lagos joggal nem biztosítja a 
támogatással megvalósuló lé-
tesítmény üzemeltetésének 
lehetőségét legalább a támo-
gatott tevékenység lezárásáig, 
vagy a támogatást igénylő 
nem vállalja, hogy a bérleti 
vagy a lízingszerződés lejárta 
előtt a fenti feltételeknek 
megfelelő helyszín rendelke-
zésre állását igazolja, 
c) benyújtójának a kapcsolt 
vállalkozásaival egybeszámí-
tott foglalkoztatotti létszáma 
eléri az 5 ezer főt,  
d) vállalkozásban történő ré-
szesedés szerzésére irányul. 

9. 386273   Nemzetközi és egyéb kötelezettsé-
gek 

Az előirányzat célja: 
1. a könyvvizsgálói közfelügyeleti rend-
szer működtetése érdekében a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara támogatása, 
2. a miniszter és az irányítása alá tartozó 
intézmények nemzetközi szervezetekben 
betöltött tagságához kapcsolódó tagdíjfi-
zetési, hozzájárulási kötelezettségeinek fi-
nanszírozása, 
3. a miniszter felelősségi körébe tartozó 
feladatellátásainak, szakmai programjai-
nak a támogatása, 
4. az év közben előre nem látható kiadá-
sok fedezete. 
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével 
és működtetésével járó költségeket is. 

1. Az F:9 mező 1. pontja tekinte-
tében Magyar Könyvvizsgálói 
Kamara. 
2. Az F:9 mező 2. pontja tekinte-
tében nemzetközi szervezet. 
3. Az F:9 mező 3. pontja tekinte-
tében természetes személy, 
gazdasági társaság, egyéni vál-
lalkozó, civil szervezet, köz-
hasznú szervezet, szakszerve-
zet, helyi önkormányzat, köztes-
tület, költségvetési szerv. 
4. Az F:9 mező 4. pontja tekinte-
tében fejezeti kezelésű elő-
irányzat, költségvetési szerv. 

1. Egyedi döntés 
vagy jogszabály 
alapján, pályázati 
rendszeren kívül - 
támogatási szerző-
déssel vagy támo-
gatói okirattal. 
2. Egyedi döntés 
alapján, pályázat 
útján - támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal. 
3. Ávr. 101/A. § 
alapján támogatói 
okirattal. 

előleg bizto-
sítható 

egyösszegű kifize-
téssel, részletek-
ben történő kifize-
téssel, előirányzat- 
átcsoportosítással 
- időarányosan 
vagy teljesítésará-
nyosan 

– A kedvezménye-
zett valamennyi - 
jogszabály alap-
ján beszedési 
megbízással 
megterhelhető - 
fizetési számlá-
jára vonatkozó,  
a támogató ja-
vára szóló besze-
dési megbízás 
benyújtására  
vonatkozó felha-
talmazó nyilat-
kozata. 

– igénybe  
vehető 

– 

 10. 390040   Polgári Művelődésért Oktatási, Kultu-
rális és Tudományos 
Alapítvány pénzbeli vagyoni jutta-
tása 

Az előirányzat célja a Polgári Művelődés-
ért Oktatási, Kulturális és Tudományos 
Alapítvány részére - a feladatainak ellá-
tása érdekében - 
a) a közfeladatot ellátó közérdekű va-
gyonkezelő alapítványokról szóló  
2021. évi IX. törvény 18. § (1) bekezdés  
b) pontja és 19. §-a szerinti külön törvény 
szerinti támogatásnak nem minősülő 
pénzbeli vagyoni juttatás, 
b) tőkeminimum  
biztosítása. 
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével 
és működtetésével járó kiadásokat, bank-
költségeket is. 

Polgári Művelődésért Okta-
tási, Kulturális és Tudományos 
Alapítvány 

Az F:10 mező a) és c) 
pontja esetén megál-
lapodással, szerző-
déssel. 

 egyösszegű kifize-
téssel 

–  – – – 

 11. 359495   Szentháromság téri ingatlan- 
beruházással összefüggő 
működési kiadások 

Az előirányzat fedezetet biztosít 
1. a Pénzügyminisztérium budai Várne-
gyedben történő elhelyezésével kapcso-
latos beruházások, felújítások kiadásaira, 
2. a Nemzetgazdasági Minisztérium budai 
Várnegyedben történő elhelyezéséhez 
szükséges további intézkedésekről szóló 
1097/2017. (III. 2.) Korm. határozat 1. pont 
b) alpontja szerinti nonprofit korlátolt fe-
lelősségű társaság működéséhez, feladat-
ellátásához. 

gazdasági társaság, költségve-
tési szerv 

1. Egyedi döntés 
vagy jogszabály 
alapján, 
pályázati rendsze-
ren kívül - támoga-
tási szerződéssel 
vagy támogatói ok-
irattal. 
2. Az Ávr. 
101/A. §-a alapján 
támogatói okirattal. 

előleg  
biztosítható 

egyösszegű kifize-
téssel, részletek-
ben történő kifize-
téssel, előirányzat-  
átcsoportosítással 
- időarányosan 
vagy teljesítésará-
nyosan 

– Biztosíték lehet: 
a) a kedvezmé-
nyezett valam-
ennyi 
- jogszabály 
alapján besze-
dési megbízással 
megterhelhető - 
fizetési számlá-
jára vonatkozó, a 
támogató javára 
szóló beszedési 

– – – 
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megbízás be-
nyújtására vo-
natkozó felhatal-
mazó nyilatko-
zata, 
b) zálogjog,  
c) garancia,  
d) kezesség,  
e) óvadék. 

 

 

                                                                        ”
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A területfejlesztési miniszter 3/2022. (XII. 23.) TFM rendelete
a területfejlesztési célú fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és 
felhasználásáról szóló 1/2022. (X. 3.) TFM rendelet címrendi kiegészítésével 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 10. alpont c) pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148.  § 
(1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a  következőket 
rendelem el:

1. §  A területfejlesztési célú fejezeti kezelésű előirányzatok és a  központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és 
felhasználásáról szóló 1/2022. (X. 3.) TFM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § E  rendelet hatálya a  központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetébe és a  XLVII. Gazdaság-újraindítási 
Alap fejezetébe sorolt azon fejezeti kezelésű előirányzatra és központi kezelésű előirányzatra (a  továbbiakban 
együtt: előirányzat) terjed ki, amely esetében az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.  (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Ávr.) 1. melléklet I. pont 10. alpont c) pontja, valamint I. pont 
39.  alpont 8.  pontja szerint a  fejezetet irányító szerv vezetője a  Kormánynak a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 178. § (1) bekezdése szerinti tagja (a továbbiakban: miniszter).”

2. §  Az R. 58. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„58. § (1) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.
(2) E  rendeletnek a  területfejlesztési célú fejezeti kezelésű előirányzatok és a  központi kezelésű előirányzatok 
kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2022. (X. 3.) TFM rendelet címrendi kiegészítésével összefüggő 
módosításáról szóló 3/2022. (XII. 23.) TFM  rendelettel (a  továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit 
a Módr. hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.”

3. §  Az R. az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

4. §  Az R. 3. § (1) bekezdésében az „1. melléklet” szövegrész helyébe az „1. és a 2. melléklet” szöveg, az „1. mellékletben” 
szövegrész helyébe az „1. és a 2. mellékletben” szöveg lép.

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

  Dr. Navracsics Tibor s. k.,
  területfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 3/2022. (XII. 23.) TFM rendelethez
„2. melléklet az 1/2022. (X. 3.) TFM rendelethez

A XI. Miniszterelnökség fejezetbe sorolt, a Területfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

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

1. ÁHT azonosító Címnév Alcímnév
Jogcím-

csoportnév
Jogcímnév 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

2.  359251 32 Központi kezelésű előirányzatok           

3. 400440  
32/9 A területfejlesztési miniszter tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

          

4.  400451   
32/9/1 A területfejlesztési miniszter 
tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
kiadások

 

5. 400462

32/9/1/1 A területfejlesztési 
miniszter tulajdonosi 
joggyakorlása alá tartozó 
társaságok forrásjuttatásai

Az előirányzat célja 
a területfejlesztési miniszter 
tulajdonosi joggyakorlásába 
tartozó gazdasági társaságok javára 
történő tőkeemelés, pótbefizetés és 
tulajdonosi támogatás fedezetének 
biztosítása.
Az előirányzat terhére támogatás 
már megkezdett vagy megvalósult 
tevékenységre is nyújtható.

A területfejlesztési miniszter 
tulajdonosi joggyakorlásába 
tartozó gazdasági társaságok.

Az Áht. szerinti, 
az állami vagyon 
felügyeletéért 
felelős miniszter 
jóváhagyása esetén 
a támogatási 
szerződésben vagy 
támogatói okiratban 
foglaltaknak 
megfelelően.

Előleg biztosítható.

Alapítói 
határozatban 
foglaltak szerint 
tőkeemelés vagy 
pótbefizetés 
jogcímen.

Tulajdonosi 
támogatás esetében 
egy összegben, 
idő- vagy 
teljesítésarányos 
részletekben.

Pótbefizetés esetén 
szerződés szerint.

Tulajdonosi 
támogatás esetében 
támogatási 
szerződés vagy 
támogatói okirat 
szerint.

Az Ávr. 84. § 
(2) bekezdése 
szerinti lehetséges 
biztosítékok, 
a tulajdonosi 
támogatás összegét 
meghaladó 
biztosítéki értékig 
vagy összeghatár 
megjelölése nélkül.

– – –

”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1665/2022. (XII. 23.) Korm. határozata
a Nemzeti Digitális Állampolgárság Program elfogadásáról

A Kormány
 1. az állampolgároknak nyújtott szolgáltatások optimalizálása és digitalizációja, a  felhasználói élmény fokozása, 

valamint az  ügyintézési folyamatok egyszerűsítése érdekében – a  Nemzeti Digitalizációs Stratégiában foglaltakkal 
összhangban – megtárgyalta és elfogadta a Nemzeti Digitális Állampolgárság Programot (a továbbiakban: Program) 
és egyetért az abban foglalt célkitűzések és fejlesztések megvalósításával;

 2. felhívja a  Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert, hogy – az  érintett miniszterek bevonásával – a  Digitális 
Magyarország Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján
a) vizsgálja meg az 1. pontban foglaltak megvalósításához szükséges intézkedéseket és az azokhoz kapcsolódó 

költségvetési hatásokat,
b) dolgozza ki a Programban megfogalmazott célkitűzések és fejlesztések részletes ütemtervét,
c) tegyen javaslatot az egyes feladatok uniós forrásból történő finanszírozhatóságára,
d) az a)–c) alpontban foglaltak alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére.

Felelős: Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter 
érintett miniszterek

Határidő: 2023. március 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1666/2022. (XII. 23.) Korm. határozata
az egykori Hamisítás Elleni Nemzeti Testület közfeladatainak az Igazságügyi Minisztérium szervezeti keretei 
közti további ellátásáról

A Kormány
 1.  – a hamisítási elleni fellépés eddigi eredményeinek megőrzése érdekében – elkötelezett a hamisítás elleni hatékony 

fellépés erősítését, valamint a  hamisítás elleni cselekvési tervek kidolgozását és végrehajtásának koordinálását 
szolgáló közfeladatoknak az  igazságügyi miniszter felelősségi körébe tartozó fogyasztóvédelmi feladat- és 
hatáskörök keretében történő további ellátása iránt;

 2.  felhívja a  kultúráért és innovációért felelős minisztert, hogy a  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke és 
az  igazságügyi miniszter bevonásával gondoskodjon az  1.  pont szerinti feladatok ellátása érdekében olyan külön 
megállapodás megkötéséről, amely alapján
a) a 2022. évre vonatkozóan 6 700 000 forint kerül biztosításra a  Magyarország 2022. évi központi 

költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 1. Igazságügyi 
Minisztérium igazgatása cím javára,

b) a 2023. évre vonatkozóan 30 300 000 forint kerül biztosításra a  Magyarország 2023. évi központi 
költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 1. Igazságügyi 
Minisztérium igazgatása cím javára;
Felelős: kultúráért és innovációért felelős miniszter 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke 
igazságügyi miniszter

Határidő: a megállapodás megkötésekor azonnal
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 3.  felhívja a pénzügyminisztert, hogy az igazságügyi miniszter bevonásával gondoskodjon a 2024. évi és az azt követő 
évek feladatellátása fedezetének a  biztosításáról a  központi költségvetés Igazságügyi Minisztérium fejezetében 
foglalt Igazságügyi Minisztérium igazgatása cím javára, a 2023. évi feladatellátás fedezetével egyező mértékben.

Felelős: pénzügyminiszter 
igazságügyi miniszter

Határidő:  a 2024. évtől kezdve, az adott évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1667/2022. (XII. 23.) Korm. határozata
az Emberi Jogi Munkacsoportról szóló 1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat módosításáról

 1. Az  Emberi Jogi Munkacsoportról szóló 1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat (a  továbbiakban: Határozat) 3.  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A Munkacsoport tagja
a) a belügyminiszter által megbízott két fő politikai felsővezető vagy szakmai felsővezető,
b) a honvédelmi miniszter által megbízott politikai felsővezető vagy szakmai felsővezető,
c) az igazságügyi miniszter által megbízott politikai felsővezető vagy szakmai felsővezető,
d) a kulturális és innovációs miniszter által megbízott politikai felsővezető vagy szakmai felsővezető,
e) a külgazdasági és külügyminiszter által megbízott politikai felsővezető vagy szakmai felsővezető,
f ) a Miniszterelnökséget vezető miniszter által megbízott két fő politikai felsővezető vagy szakmai felsővezető,
g) a gazdaságfejlesztési miniszter által megbízott politikai felsővezető vagy szakmai felsővezető.”

 2. A Határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A  Munkacsoport tagját az  őt megbízó miniszter által kijelölt politikai felsővezető vagy szakmai felsővezető 
helyettesítheti.”

 3. A Határozat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A  Munkacsoport elnöke a  Munkacsoportnak az  igazságügyi miniszter által megbízott tagja, a  Munkacsoport 
alelnöke a Munkacsoportnak a belügyminiszter által megbízott tagjai közül a belügyminiszter által kijelölt személy.”

 4. A Határozat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. A  Munkacsoport szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tart ülést. A  Munkacsoport ülését 
a  Munkacsoport elnöke hívja össze és vezeti, a  Munkacsoport ülése vezetésében a  Munkacsoport elnökét 
a  Munkacsoport alelnöke helyettesíti. A  Munkacsoport rendkívüli ülésének összehívását a  Munkacsoport bármely 
tagja az  indok egyértelmű megjelölésével kezdeményezheti a  Munkacsoport elnökénél. A  Munkacsoport ülése 
összehívásáról ebben az esetben a Munkacsoport elnöke dönt.”

 5. A Határozat a következő 16. ponttal egészül ki:
„16. A  Munkacsoport tagjainak az  Emberi Jogi Munkacsoportról szóló 1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat 
módosításáról szóló 1667/2022. (XII. 23.) Korm. határozat (a  továbbiakban: Módh.) hatálybalépésekor fennálló 
megbízatása megszűnik. A  Munkacsoport új tagjainak megbízásáról a  Módh. hatálybalépésétől számított  
15 napon belül kell gondoskodni.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 213. szám 10131

A Kormány 1668/2022. (XII. 23.) Korm. határozata
Magyarország Nairobi Nagykövetsége Kinshasai Irodájának megnyitásához szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaságban Kinshasa székhellyel, Gombe önkormányzat területén, 

az  Avenue des Lilas 2 címen, szerb–magyar kolokációban Magyarország Nairobi Nagykövetségéhez tartozó nem 
önálló képviselet nyíljon;

 2. felhatalmazza a  külgazdasági és külügyminisztert az  1.  pont szerinti nem önálló képviselet megnyitásához 
szükséges diplomáciai lépések megtételére, valamint a Kongói Demokratikus Köztársaság és a Kenyai Köztársaság 
külügyminisztériumainak tájékoztatására;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2023. április 30.

 3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon
a) a nem önálló képviselet létesítése és működtetése érdekében a  Magyarország 2023. évi központi 

költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 
fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím javára 96 100 000 forint többletforrás egyszeri jelleggel történő 
biztosításáról;

b) a nem önálló képviselet működtetése érdekében a  2024. évtől kezdődően az  adott évi költségvetésben  
a  XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím javára évi  
66 100 000 forint rendelkezésre állásáról;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: az a) alpont esetében a felmerülés ütemében 

a b) alpont esetében az adott évi központi költségvetés tervezése során
 4. úgy határoz, hogy az  1.  pont szerinti nem önálló képviselet megnyitásához szükséges beszerzések mentesülnek 

a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) 
Korm. határozatban elrendelt beszerzési tilalom alól.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1669/2022. (XII. 23.) Korm. határozata
egyes vajdasági nemzetpolitikai célú kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő 
rendelkezésekről

A Kormány
 1. egyetért a  Magyar Nemzeti Tanács által megvalósított nemzetpolitikai célú támogatások felhasználásának 

módosításával;
 2. az 1. pontban meghatározott cél érdekében egyetért azzal, hogy

a) a nemzeti jelentőségű vajdasági magyar intézmények programjai és megkezdett beruházásai 
megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1062/2019. (II. 25.) Korm. határozatban 
[a  továbbiakban: 1062/2019. (II. 25.) Korm. határozat] foglaltaktól eltérően, az  1062/2019. (II. 25.) 
Korm. határozat 1. pontja szerinti forrás egy részének terhére,
aa) a szabadkai Szent Teréz-székesegyház felújítása előkészítésének támogatása érdekében a  Magyar 

Nemzeti Tanács és a Szabadkai Egyházmegye részére 19 000 000 forint,
ab) a Kishegyesi Szövetkezeti Otthon felújításának támogatása érdekében a Magyar Nemzeti Tanács és 

a Helyi Közösség Kishegyes részére 140 000 000 forint, valamint
ac) a topolyai épületkomplexum felújításának támogatása céljából a Magyar Nemzeti Tanács és Községi 

Művelődési Ház Topolya részére 91 000 000 forint,
 azaz összesen 250 000 000 forint támogatási összeg kerüljön biztosításra;
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b) a vajdasági magyarság nemzeti jelentőségű fejlesztései és programjai támogatásához szükséges 
forrás biztosításáról szóló 1406/2019. (VII. 8.) Korm. határozatban [a továbbiakban: 1406/2019. (VII. 8.) 
Korm.  határozat] foglaltaktól eltérően, az  1406/2019. (VII. 8.) Korm. határozat 1.  pontja szerinti forrás egy 
részének terhére,
ba) az aracsi romtemplom és környezete felújítása előkészítésének támogatása érdekében a  Magyar 

Nemzeti Tanács részére 22 750 000 forint,
bb) a topolyai épületkomplexum felújításának támogatása érdekében a  Magyar Nemzeti Tanács és 

a Községi Művelődési Ház Topolya részére 159 000 000 forint,
bc) a bezdáni színházkomplexum felújítása előkészítésének és a beruházás első ütemének támogatása 

céljából a  Magyar Nemzeti Tanács és a  Petőfi Sándor Művelődési Egyesület Bezdán részére  
65 950 000 forint, továbbá

bd) a Pannónia Alapítvány 2022. évi többletfeladatainak támogatása céljából a Magyar Nemzeti Tanács 
és a Pannónia Alapítvány részére 2 300 000 forint,

 azaz összesen 250 000 000 forint támogatási összeg kerüljön biztosításra;
 3. egyetért azzal, hogy a  2.  pont szerinti források biztosítására az  1062/2019. (II. 25.) Korm. határozat és  

az 1406/2019. (VII. 8.) Korm. határozat alapján a Magyar Nemzeti Tanács részére biztosított, fel nem használt források 
terhére kerüljön sor;

 4. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy az  1.  pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében, 
a  Bethlen Gábor Alap irányításáért felelős Bizottság útján – a  2.  pontban foglalt módosítások eredményeként 
a  Magyar Nemzeti Tanácsnál rendelkezésre álló forrás terhére – gondoskodjon a  támogatási jogviszonyok 
módosításáról és az új támogatási jogviszonyok létrehozásáról.

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1670/2022. (XII. 23.) Korm. határozata
a Kalocsa–Kecskeméti Főegyházmegye egyházi célú beruházásainak folytatásához szükséges többletforrás 
biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért a  Kalocsa–Kecskeméti Főegyházmegye kalocsai beruházásai megvalósításának folytatásával,  

így különösen a  kalocsai Szentháromság téren feltárt romtemplomok rekonstrukciójának és bemutatásának, 
valamint a Szentháromság tér felújításának folytatásával;

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  miniszterelnök általános helyettese bevonásával – gondoskodjon 
az  1.  pontban meghatározott támogatási cél megvalósítása érdekében 1 568 661 970 forint forrás rendelkezésre 
állásáról Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-
újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi 
fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 3. Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: azonnal

 3. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében, a 2. pontban 
meghatározott forrás terhére 1 567 878 031 forint támogatási összegben létesítsen támogatási jogviszonyt.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1671/2022. (XII. 23.) Korm. határozata
az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló  
2021. évi LXXXVI. törvény végrehajtásához kapcsolódó ingyenes vagyonjuttatásról

A Kormány
 1. az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI.  törvény 

(a továbbiakban: Törvény) 1.  § (4)  bekezdésében foglalt jogkörében eljárva úgy határoz, hogy az  állam 
tulajdonában és a Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MVH Zrt.) 
vagyonkezelésében lévő, a  Törvény 1.  § (2) és (3)  bekezdésében meghatározott, 1.  melléklet szerinti ingatlanok 
ingyenesen, a (2) bekezdés szerinti ingatlanok esetében forgalmi értékbecslés szerinti értéken történő átvezetéssel, 
a  (3)  bekezdés szerinti ingatlanok esetben pedig nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az  MR Közösségi 
Lakásalap Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: MR Közösségi Lakásalap NKft.) tulajdonába 
kerülnek 2023. február 1. napjával; 

 2. felhívja a  gazdaságfejlesztési minisztert, hogy – a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján és az  MVH Zrt. közreműködésével – tegye meg a  szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a  tulajdonosváltozással érintett ingatlanok birtokátruházásának és 
vagyonnyilvántartási rendezésének egyes kérdéseiről megállapodás kerüljön aláírásra az  MNV Zrt, az  MVH Zrt. és 
az MR Közösségi Lakásalap NKft. között;

Felelős: gazdaságfejlesztési miniszter
Határidő: 2023. január 31.

 3. felhívja a  gazdaságfejlesztési minisztert, hogy – az  MVH Zrt. közreműködésével – gondoskodjon a  Törvény 1.  § 
(8) bekezdésének megfelelő kérelem ingatlanügyi hatóság részére történő benyújtásáról.

Felelős: gazdaságfejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1671/2022. (XII. 23.) Korm. határozathoz

MR Közösségi Lakásalap NKft. tulajdonába adásra kerülő ingatlanok jegyzéke

 A) Az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény 
1. § (2) bekezdése szerinti ingatlanok

Település Fekvés Helyrajzi szám
Magyar Állam tulajdoni 

hányada

1. ABASÁR Belterület 688 1/1

2. ADONY Belterület 410 1/1

3. DUNAKESZI Belterület 1484/A 1/1

4. HAJDÚSÁMSON Belterület 963 1/1

5. HODÁSZ Belterület 258 1/1

6. KAPOSVÁR Belterület 17192/2 1/1

7. KARCAG Belterület 854 1/1

8. KOMÁROM Belterület 4223 1/1

9. MISKOLC Belterület 14241/A/47 1/1

10. MISKOLC Belterület 23433/5/A/5 1/1

11. MOSONMAGYARÓVÁR Belterület 483/9/A/9 1/1

12. NAGYATÁD Belterület 1375/A/42 1/1
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13. OROSHÁZA Belterület 10403 1/1

14. PUSZTAHENCSE Belterület 322 1/1

15. SZABOLCSBÁKA Belterület 632 1/1

16. SZIGETÚJFALU Belterület 274 1/1

17. TARCAL Belterület 1143 1/1

 B) Az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény 
1. § (3) bekezdése szerinti ingatlanok

Település Fekvés Helyrajzi szám
Magyar Állam 

tulajdoni hányada

18. ARNÓT Belterület 70/3/A 1/1

19. BÁNRÉVE Belterület 324 1/1

20. BERZÉK Belterület 256/1 1/1

21. DERECSKE Belterület 1896 1/1

22. DOROG Belterület 592/A/14 1/1

23. DÖGE Belterület 447 1/1

24. DUNAÚJVÁROS Belterület 451/15/A/23 1/1

25. DUNAÚJVÁROS Belterület 1886 1/1

26. DUNAÚJVÁROS Belterület 254/5/A/44 1/1

27. EMŐD Belterület 1663 1/1

28. FÖLDEÁK Belterület 407/2 1/1

29. GYÖNGYÖSPATA Belterület 1093/1 1/1

30. GYÜRE Belterület 16 1/1

31. HAJDÚHADHÁZ Belterület 13029/2 1/1

32. HAJÓS Belterület 97 1/1

33. HERNÁDNÉMETI Belterület 1034 1/1

34. HŐGYÉSZ Belterület 284 1/1

35. JÁNOSHIDA Belterület 635 1/1

36. JÁNOSSOMORJA Belterület 1600/22 1/1

37. JÁSZTELEK Belterület 24 1/1

38. KAPOSVÁR Belterület 4368/8/D/17 1/1

39. KECEL Belterület 2838 1/1

40. KECEL Belterület 2782 1/1

41. KOMÁDI Belterület 763/2 1/1

42. LAJOSMIZSE Belterület 2326 1/1

43. MEZŐCSÁT Belterület 780 1/1

44. MISKOLC Belterület 4841/2/A/6 1/1

45. MISKOLC Belterület 14300/A/8 1/1

46. NAGYECSED Belterület 2612/1 1/1

47. NAGYHALÁSZ Belterület 114/8 1/1

48. NAGYKÁLLÓ Belterület 2195 1/1

49. NYÁRÁD Belterület 448/1 1/1

50. NYÁREGYHÁZA Belterület 1534 1/1

51. NYÍRMADA Belterület 1207 1/1

52. NYÍRTÉT Belterület 268/1 1/1

53. ÓPÁLYI Belterület 237 1/1
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54. OROSHÁZA Belterület 3429 1/1

55. PÁPA Belterület 4950 1/1

56. PÉCS Belterület 21219/A/12 1/1

57. POLGÁR Belterület 3209 1/1

58. RÁCKEVE Belterület 2089/C/2 1/1

59. RÁKÓCZIFALVA Belterület 1382 1/1

60. ROHOD Belterület 274 1/1

61. SÁRVÁR Belterület 3180/1/A/61 1/1

62. SZABADKÍGYÓS Belterület 931 1/1

63. SZABADSZÁLLÁS Belterület 459 1/1

64. SZAKONY Belterület 79 1/1

65. TÁPIÓSÁG Belterület 974 1/1

66. TÁPIÓSÁG Belterület 90/3 1/1

67. TISZAFÖLDVÁR Belterület 5662/6 1/1

68. TOLNA Belterület 2949 1/1

69. VÉRTESACSA Belterület 181 1/1

A Kormány 1672/2022. (XII. 23.) Korm. határozata
a központosított informatikai, elektronikus hírközlési és adatközponti szolgáltatások rendszerének 
felülvizsgálatáról

A Kormány
 1. egyetért a  NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: 

NISZ Zrt.) és az  IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: IdomSoft Zrt.) 
útján nyújtott központosított informatikai, elektronikus hírközlési és adatközponti szolgáltatások rendszerének, 
a  szolgáltatók szolgáltatási modelljének olyan átalakításával, amelyben az  alapszolgáltatások központi 
közszolgáltatási szerződés, az ezt meghaladó szolgáltatások egyedi közszolgáltatási szerződés keretében kerülnek 
nyújtásra, továbbá egyetért a  piaci szereplők részére díjmentesen nyújtott szolgáltatások körének és a  direkt 
finanszírozás keretében igénybevehető szolgáltatások körének felülvizsgálatával;

 2. felhívja a  Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert, hogy a  Digitális Magyarország Ügynökség Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: DMÜ Zrt.) bevonásával az  1.  pontban meghatározott feladatok 
végrehajtása érdekében szükséges jogszabály-módosítási javaslatokat készítse elő;

Felelős: Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
Határidő: 2023. március 31.

 3. felhívja a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert, hogy a DMÜ Zrt. bevonásával készítse elő és a Kormány 
részére mutassa be az 1. pontban meghatározott feladatok végrehajtása érdekében a NISZ Zrt. és az IdomSoft Zrt. 
alapszolgáltatásainak és emelt szintű szolgáltatásainak körét és minőségi mutatóit;

Felelős: Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
Határidő: 2023. május 31.

 4. felhívja a  Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert, hogy a  2.  pont szerinti jogszabályi környezet 
felülvizsgálatát és a  jogszabály-módosítások elfogadását követően a  DMÜ Zrt. bevonásával gondoskodjon az  új 
szolgáltatási modell 2024. január 1-jével történő bevezetéséről, és az  új szolgáltatási modell részét képező, 
az 1. pontban meghatározott tartalmú központi közszolgáltatási szerződés megkötéséről;

Felelős: Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
Határidő: 2023. december 31.
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 5. felhívja a  Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert, hogy a  DMÜ Zrt. bevonásával vizsgálja meg annak 
lehetőségét, hogy a  cégkapu, mint a  gazdálkodó szervezetek hivatalos elérhetősége, használható legyen 
a  gazdálkodó szervezetek közötti hivatalos kapcsolattartásra, és amennyiben vizsgálat alapján indokolt, készítsen 
a szükséges jogszabály-módosításokat is tartalmazó előterjesztést a Kormány részére.

Felelős: Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
Határidő: 2023. március 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1673/2022. (XII. 23.) Korm. határozata
az egyes önkormányzati fenntartású színházak közös működtetéséről szóló  
1150/2020. (IV. 10.) Korm. határozat módosításáról

 1.  A Kormány
a) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről a Szegedi Nemzeti Színház és a Kövér Béla Bábszínház,
b) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről a Weöres Sándor Színház és a Mesebolt Bábszínház,
c) Budaörs Város Önkormányzata részéről a Budaörsi Latinovits Színház, valamint
d) Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről a Zenthe Ferenc Színház
közös működtetésének meghosszabbítása tárgyában – az  előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és 
sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a  továbbiakban: Emtv.) 16.  § (4)  bekezdése 
szerint – benyújtott kérelmeket megvizsgálta, és az  Emtv. 16.  § (5)  bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva egyetért az  a)–d)  pontban foglalt színházak közös működtetésének 2024. december 31. napjáig történő 
meghosszabbításával.

 2.  Az  egyes önkormányzati fenntartású színházak közös működtetéséről szóló 1150/2020. (IV. 10.) Korm. határozat 
1.  mellékletében foglalt táblázat 2., 10., 14., 19., 29., 30. sorában a  „2022. december 31.” szövegrész helyébe  
a „2024. december 31.” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1674/2022. (XII. 23.) Korm. határozata
az EFOP-2.2.2-17-2017-00021 azonosító számú, „Intézményi férőhely kiváltás – Fejér Megyei Integrált 
Szociális Intézmény Polgárdi, Somlyói u. 2/a telephely” című projekt támogatásának növeléséről

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

rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott jogkörében eljárva 
egyetért az  EFOP-2.2.2-17-2017-00021 azonosító számú, „Intézményi férőhely kiváltás – Fejér Megyei Integrált 
Szociális Intézmény Polgárdi, Somlyói u. 2/a telephely” című projekt (a  továbbiakban: Projekt) támogatásának 
növelésével, az 1. melléklet szerint;

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

 3. felhívja a  területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  Projekt támogatási szerződésének módosításáról, 
az 1. melléklet szerint;

Felelős: területfejlesztési miniszter
Határidő: az e határozat megjelenését követő 30 napon belül

 4. egyetért azzal, hogy a Projekt esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat G:3 mezőjében meghatározott, összesen 
291  153 858 forint összegű, az  európai uniós forrás terhére el nem számolható költség – a  Gazdaság-újraindítási 
Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről 
szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet. 9. § (1) bekezdés  f ) pontja alapján – a Magyarország 2022. évi központi 
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet,  
3. Központi kezelésű előirányzatok cím, 9. Kohéziós politikai operatív programok 2021–2027 alcím, 6. Emberi 
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program jogcímcsoport hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön 
finanszírozásra.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1674/2022. (XII. 23.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I

1.

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Projekt eredeti 

támogatási összege 

(forint)

Projekt hatályos 

támogatási 

szerződés szerinti 

összköltsége

(forint)

Többlettámogatás

Projekt megnövelt 

összköltsége

(forint)

Projekt rövid bemutatása
2.

EFOP-2.2.2-17 

felhívás keretében 

finanszírozandó 

összeg

(forint)

A 481/2021.  

(VIII. 13.)  

Korm. rendelet 

9. § (1) bekezdés 

f ) pontja alapján 

EFOP hazai 

társfinanszírozása 

terhére 

finanszírozandó 

összeg

(forint)

3.
EFOP-2.2.2-17-

2017-00021

Intézményi 
férőhely 

kiváltás – Fejér 
Megyei Integrált 

Szociális 
Intézmény 
Polgárdi, 

Somlyói u. 2/a 
telephely

Szociális és 
Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság
1 050 000 000 2 365 234 701 84 588 092 291 153 858 2 740 976 651

A projekt célja a Fejér 
Megyei Integrált 
Szociális Intézmény  
120 férőhelyének 
kiváltása 10 db 
támogatott lakhatást 
biztosító ingatlan 
építésével és 1 db 
szolgáltatóközpont 
felújításával.
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A Kormány 1675/2022. (XII. 23.) Korm. határozata
a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosító számú, E-ingatlan-nyilvántartás című projekt sikeres 
zárásához szükséges intézkedések megtételéről

A Kormány
 1. a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosító számú, E-ingatlan-nyilvántartás című projekt keretében 

finanszírozott informatikai rendszer (a  továbbiakban: E-Ingatlan rendszer) sikeres bevezetése, hasznosulása és  
2023. november 30-i zárása érdekében a következő intézkedéseket rendeli el:
1.1.  felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Lechner Nonprofit Kft.) útján – a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető 
miniszter bevonásával – gondoskodjon a  KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosító számú projekt 
támogatási szerződésének az 1.4–1.9. alpont szerinti tartalomnak megfelelő módosításáról;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 

Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
Határidő: azonnal

1.2.  felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Lechner Nonprofit Kft. útján – a  Miniszterelnöki 
Kabinetirodát vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon az E-Ingatlan rendszer sikeres bevezetése, 
hasznosulása és 2023. november 30-i zárása érdekében az ahhoz kapcsolódó ütemterv elkészítéséről;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 

Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
Határidő: azonnal

1.3.  felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy a  Lechner Nonprofit Kft. 
az  1.2.  alpont szerinti ütemtervben foglaltakra figyelemmel, havi rendszerességgel – az  irányító hatóság 
útján  – számoljon be a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosító számú projekt aktuális állapotáról, 
illetve annak előrehaladásáról a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter részére;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

1.4.  felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Lechner Nonprofit Kft. útján – az érintett miniszterek 
bevonásával – gondoskodjon az E-Ingatlan rendszer jogszerű működésének kialakításáról, különös tekintettel 
az  egyes Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatáshoz és Központi Elektronikus Ügyintézési 
Szolgáltatásokhoz (a  továbbiakban: KEÜSZ) történő csatlakozások – az  Elektronikus Fizetési és Elszámolás 
Rendszer (a továbbiakban: EFER) KEÜSZ kivételével – megvalósításáról;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 

érintett miniszterek
Határidő: 2023. március 31.

1.5.  felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Lechner Nonprofit Kft. útján – a  Miniszterelnöki 
Kabinetirodát vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon az E-Ingatlan rendszer jogszerű működésének 
kialakításáról, különös tekintettel az EFER KEÜSZ megvalósításáról;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 

Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
Határidő: 2023. május 15.

1.6.  felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Lechner Nonprofit Kft., valamint a  NISZ Nemzeti 
Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján – a  Miniszterelnöki 
Kabinetirodát vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon az  E-Ingatlan rendszer infrastruktúrájának 
a Kormányzati Adatközpontba történő végleges elhelyezéséről, ennek keretében különösen az éles környezet 
felállításáról, valamint a migrációs feladatokhoz kapcsolódó szakértői szolgáltatási szerződés megkötéséről;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 

Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
Határidő: 2023. január 31.

1.7.  felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Lechner Nonprofit Kft. útján gondoskodjon 
az  E-Ingatlan rendszer működéséhez szükséges jelenlegi nyilvántartási és egyéb adatbázisok adatainak 
az E-Ingatlan rendszerbe történő migrációjának megvalósításáról;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2023. augusztus 31.
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1.8.  felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Lechner Nonprofit Kft. útján gondoskodjon
a) az 1.7.  alpont szerinti adatmigráció megvalósítását követően keletkezett, az  E-Ingatlan rendszer 

teljeskörű éles működéséhez szükséges adatok migrációjáról,
b) az E-Ingatlan rendszer éles üzembe állításáról, illetve a  kormányhivatali ügyintézők általi 

használatba vételről,
c) a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosító számú projektben indikátorként vállalt 11 db eljárás 

esetén legalább egy-egy ügy éles üzemben, a  vonatkozó eljárás lefolytatásakor hatályos földügyi 
igazgatási jogszabályoknak megfelelő elindításáról,

d) a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosító számú projektben vállalt műszaki-szakmai 
eredmények teljesüléséről;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2023. november 30.

1.9.  felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Lechner Nonprofit Kft. útján – a  Miniszterelnöki 
Kabinetirodát vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon az  E-Ingatlan rendszer éles működéséhez 
szükséges sérülékenység vizsgálat elvégzéséről és az ehhez szükséges hatósági állásfoglalás kiállításáról;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 

Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
Határidő: 2023. november 30.

1.10.  felhívja a  Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert, hogy amennyiben az  1.4–1.9.  alpontokban 
foglalt feladat az  annak kapcsán meghatározott határidőn belül nem teljesül, úgy – az  irányító hatóság 
útján – gondoskodjon a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti szükséges és arányos 
intézkedés megtételéről, továbbá – amennyiben indokolt – úgy szabálytalansági eljárás lefolytatásáról;
Felelős: Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
Határidő: folyamatos

 2. visszavonja az elektronikus ügyintézés földügyi igazgatásban való bevezetésének előkészítése érdekében szükséges 
intézkedésekről szóló 1264/2015. (IV. 30.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1676/2022. (XII. 23.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002 
„Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója” című projekt támogatásának növeléséről

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

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

módosításával,
b) az 1.  mellékletben foglalt táblázat F oszlopa szerinti többlettámogatásnak a Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Program 6. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával;
 2. az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projekt költségnövekménye támogathatóságáról szóló  

17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet] 6/A. §-a alapján úgy határoz, hogy 
a Projekt keretemelése és annak végrehajtása során a 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 3. és 5. §-át nem kell alkalmazni;

 3. felhívja a  területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  Projekt támogatási szerződéseinek 1. és 2.  pontban 
foglaltak szerinti módosításáról;

Felelős: területfejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a Projekt forrásbiztosításáról.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1676/2022. (XII. 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-6.3.2-15-DE1- 

2016-00002

Debrecen 
Belvárosának 

innovatív 
rekonstrukciója

Debrecen Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

1 775 000 000 1 775 000 000 2 358 179 479 4 133 179 479

A fejlesztés célja Debrecen Belváros 
akcióterületének költséghatékony, 
környezettudatos, család- és klímabarát 
megújítása. A Projekt keretében 
a jelenleg is használatban lévő parkolók 
zöldterület-fejlesztéssel egybekötött 
felújítására kerül sor. A zöld területi 
fejlesztések során, számos helyszínen 
sor kerül az elavult, a településképbe 
nem illeszkedő parki eszközök 
cseréjére, a jelenleg is használatban 
lévő sétaútvonalak felújítására, 
bővítésére az akcióterületen 
belül, valamint a gyalogoszóna 
kiterjesztésére, a közösségi funkciók 
erősítésére a történelmi városkép 
korábbinál hatékonyabb megóvása 
érdekében. Továbbá sor kerül egy  
2.127 m2-es területen lévő  
6.971,57 m2 hasznos alapterülettel 
rendelkező 4 szintes, 207 db 
parkolóhelyet tartalmazó 
mélygarázs kialakítására. A Projekt 
gazdaságélénkítő funkciójához 
kapcsolódik a virágpiac és 
a kereskedelmi üzletek fejlesztése is.
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A Kormány 1677/2022. (XII. 23.) Korm. határozata
állami vagyontárgy ingyenes tulajdonba adásáról

A Kormány a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről 
szóló 2049/2020. (XII. 30.) Korm. határozat végrehajtása érdekében
 1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a  továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdés g) pontja alapján, a Vtv. 

36.  § (3)  bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva úgy határoz, hogy az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 
Mosonmagyaróvár belterület 122 helyrajzi számú, 668 m2  területű, kivett levéltár megnevezésű, az állam 1/1 arányú 
tulajdonában álló ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) ingyenesen a Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda 
(a továbbiakban: egyházi jogi személy) tulajdonába kerül az általa végzett oktatási feladatok ellátásának elősegítése 
érdekében;

 2. felhívja a  gazdaságfejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy 
az  egyházi jogi személlyel a  tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés 
(a továbbiakban: Egyházi Szerződés) megkötésre kerüljön;

Felelős: gazdaságfejlesztési miniszter
Határidő: az e határozat közzétételét követő hat hónapon belül

 3. felhívja a  gazdaságfejlesztési minisztert, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy 
az  Egyházi Szerződés megkötése előtt az  MNV Zrt. a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti 
jóhiszemű eljárásnak, együttműködési és tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve tájékoztassa az  egyházi 
jogi személyt az  Ingatlanra vonatkozó terhekről, korlátozásokról, a  folyamatban lévő eljárásokról és az  egyéb jogi 
természetű ügyekről, valamint adja át az ezekkel kapcsolatban rendelkezésére álló dokumentumokat;

Felelős: gazdaságfejlesztési miniszter
Határidő: az e határozat közzétételét követő öt hónapon belül

 4. felhívja a  gazdaságfejlesztési minisztert, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy 
az Egyházi Szerződés – a tulajdonátruházási szerződésekre vonatkozó általános jogszabályi követelményeken túl – 
tartalmazza az alábbiakat:
a) az Ingatlan tulajdonosi joggyakorló által megállapított, ingatlanforgalmi értékbecslésen alapuló bruttó 

forgalmi értékét,
b) az egyházi jogi személy kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy az Ingatlant terhelő kötelezettségeket 

teljeskörűen átvállalja, ideértve az esetlegesen felmerülő általános forgalmi adó megtérítését is,
c) az egyházi jogi személy – szükség esetén – saját költségvetése terhére vállalja az  Ingatlan környezeti 

állapotának felmérését, kármentesítését, valamint, ha az Ingatlanon tervezett tevékenység engedélyköteles, 
a szükséges engedélyek megszerzését,

d) az egyházi jogi személy vállalja, hogy az  Ingatlan vonatkozásában az  állammal szemben semmilyen 
követelést nem támaszt,

e) a tulajdon-átruházást megelőzően bérbeadással vagy más jogcímen hasznosított Ingatlan esetében 
az  egyházi jogi személy vállalja a  fennálló jogviszonyokból eredő kötelezettségeket és a  tulajdonossal 
szemben támasztott esetleges jövőbeni követelésekért való helytállást, és a bérleti jogviszonyokból eredően 
az állammal, az MNV Zrt.-vel szemben igényt nem támaszt,

f ) az egyházi jogi személy vállalja, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a  továbbiakban: 
Nvtv.) 13.  § (4)  bekezdés b)  pontjában meghatározott, az  átruházott vagyon hasznosításáról szóló 
beszámolási kötelezettségének – az Egyházi Szerződés hatálybalépését követő évtől kezdődően – minden év 
december 31. napjáig írásban tesz eleget,

g) amennyiben az egyházi jogi személy az f ) alpontban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az a) alpont 
szerinti bruttó forgalmi érték 5 százalékát, mint késedelmi kötbért köteles az  MNV Zrt. erre vonatkozó 
felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül megfizetni,

h) az Ingatlant az Nvtv. 13. § (4) bekezdés a) pontja szerint az egyházi jogi személy az 1. pontban és az Egyházi 
Szerződésben megjelölt hasznosítási célnak megfelelően köteles hasznosítani,

i) ha az  egyházi jogi személy a  h)  alpontban írt kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget, 
az  MNV Zrt. az  Nvtv. 13.  § (7) és (8)  bekezdésének megfelelően jár el, azzal, hogy az  egyházi jogi személy 
a  nemteljesítési kötbért köteles a  felszólítás kézhezvételétől számított 60 napon belül az  MNV Zrt.-nek 
megfizetni,
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j) az egyházi jogi személy vállalja azon külön feltételek teljesítését, amelyekhez a jelenlegi vagyonkezelő, annak 
felügyeleti szerve vagy a  védettség jellege szerinti miniszter az  ingyenes tulajdonba adáshoz szükséges 
hozzájáruló nyilatkozat kiadását kötötte.
Felelős: gazdaságfejlesztési miniszter
Határidő: az e határozat közzétételét követő hat hónapon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 116/2022. (XII. 23.) ME határozata
helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 228.  § (2)  bekezdés b)  pontja és 234.  § (1)  bekezdése 
alapján – az energiaügyi miniszter javaslatára –

Móré Tamás Miklóst, az Energiaügyi Minisztérium helyettes államtitkárát e tisztségéből

– 2022. december 31-ei hatállyal –

felmentem, egyidejűleg

Vajó Regina Alexandrát az Energiaügyi Minisztérium helyettes államtitkárává

– 2023. január 1-jei hatállyal –

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 117/2022. (XII. 23.) ME határozata
helyettes államtitkár felmentéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228.  § (2)  bekezdés b)  pontja alapján – az  energiaügyi 
miniszter javaslatára –

dr. Zöld-Nagy Viktóriát, az  Energiaügyi Minisztérium helyettes államtitkárát e  tisztségéből – más fontos 
megbízatására tekintettel –

2023. január 15-ei hatállyal

felmentem.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 118/2022. (XII. 23.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről

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

dr. Zöld-Nagy Viktóriát

– 2023. január 16-ai hatállyal –

a Gazdaságfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárává

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 119/2022. (XII. 23.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, a kormányzati 
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 20. § (5) bekezdésében, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel az alábbi miniszterelnöki határozatokat –  2023. január 1-jei hatállyal –  
akként módosítom, hogy a helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozat módosításáról szóló  
105/2022. (XII. 13.) ME határozattal módosított, a helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről 
szóló 48/2022. (VI. 11.) ME határozatban

dr. Balogh Szilvia

a helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló 32/2022. (VI. 11.)  
ME határozatban

Bókay Márton Szabolcs,
dr. Darnai Ferenc,
Gerlaki Bence és
dr. Zsombolyay Péter Zsombor

a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról szóló 31/2022. (VI. 11.)  
ME határozattal módosított, a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 59/2019. (VI. 14.) ME határozatban

dr. Láng Géza Károly

a helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozat módosításáról szóló 105/2022. (XII. 13.)  
ME határozattal módosított, a  helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról 
szóló 47/2022. (VI. 11.) ME határozattal módosított, a  helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár 
kinevezéséről szóló 30/2019. (III. 20.) ME határozatban

dr. Nagy Ádám

a helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozat módosításáról szóló 105/2022. (XII. 13.)  
ME határozattal módosított, a  helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról 
szóló 47/2022. (VI. 11.) ME határozattal módosított, a  helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki 
határozatok módosításáról szóló 85/2018. (VI. 22.) ME határozattal módosított, helyettes államtitkár kinevezéséről 
szóló 92/2013. (VII. 3.) ME határozatban
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dr. Solymár Károly Balázs

tekintetében a „Miniszterelnöki Kabinetiroda” megnevezés helyett a „Gazdaságfejlesztési Minisztérium” megnevezést 
kell érteni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 120/2022. (XII. 23.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, a kormányzati 
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 20. § (5) bekezdésében, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel az  alábbi miniszterelnöki határozatokat – 2022. december 1-jei 
hatállyal – akként módosítom, hogy a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról szóló  
47/2022. (VI. 11.) ME határozattal módosított, a helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló 70/2018. (VI. 18.) ME határozatban

dr. Halász Zsolt,

a helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 
86/2022. (X. 28.) ME határozatban

Siklós Lili,

a helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló 48/2022. (VI. 11.)  
ME határozatban

Deli Daniella,
Gulyás Tibor és
Keszthelyi Nikoletta,

a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról szóló 47/2022. (VI. 11.)  
ME határozattal módosított, a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 78/2021. (XI. 16.) ME határozatban

dr. Alföldy-Boruss Márk Dezső,

a helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 62/2022. (VII. 29.) ME határozatban

dr. Zöld-Nagy Viktória

tekintetében a „Technológiai és Ipari Minisztérium” megnevezés helyett az „Energiaügyi Minisztérium”,

a helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló 39/2022. (VI. 11.)  
ME határozatban

dr. Katona Gábor és
Zandler Katalin,
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a helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló 64/2022. (VIII. 5.) ME határozatban

dr. Bartal Tamás Lajos,
Határ Renáta,
Perényi Lóránt László és
dr. Vukoszávlyev Zorán

tekintetében a „Építési és Beruházási Minisztérium” megnevezés helyett az „Építési és Közlekedési Minisztérium” 
megnevezést kell érteni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 121/2022. (XII. 23.) ME határozata
állami felsőoktatási intézmény kancellárja jelenlegi megbízásának visszavonásáról és újabb kancellári 
megbízásáról

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.  § (4a)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva  
– a kultúráért és innovációért felelős miniszter javaslatára –

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen Kotán Attila Bertalan kancellári megbízását

– 2022. december 31. napjával – visszavonom, egyidejűleg

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen Kotán Attila Bertalant

– a 2023. január 1-jétől 2027. december 31-éig terjedő időtartamra –

a kancellári teendők ellátásával megbízom.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 122/2022. (XII. 23.) ME határozata
állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.  § (4a)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva  
– a felsőoktatásért felelős miniszter előterjesztésére –

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen Verseghi-Nagy Miklós Zoltánt

– a 2023. január 1-jétől 2027. december 31-éig terjedő időtartamra –

a kancellári teendők ellátásával megbízom.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
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	A Kormány 1667/2022. (XII. 23.) Korm. határozata
	az Emberi Jogi Munkacsoportról szóló 1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1668/2022. (XII. 23.) Korm. határozata
	Magyarország Nairobi Nagykövetsége Kinshasai Irodájának megnyitásához szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1669/2022. (XII. 23.) Korm. határozata
	egyes vajdasági nemzetpolitikai célú kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

	A Kormány 1670/2022. (XII. 23.) Korm. határozata
	a Kalocsa–Kecskeméti Főegyházmegye egyházi célú beruházásainak folytatásához szükséges többletforrás biztosításáról

	A Kormány 1671/2022. (XII. 23.) Korm. határozata
	az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 
2021. évi LXXXVI. törvény végrehajtásához kapcsolódó ingyenes vagyonjuttatásról

	A Kormány 1672/2022. (XII. 23.) Korm. határozata
	a központosított informatikai, elektronikus hírközlési és adatközponti szolgáltatások rendszerének felülvizsgálatáról

	A Kormány 1673/2022. (XII. 23.) Korm. határozata
	az egyes önkormányzati fenntartású színházak közös működtetéséről szóló 
1150/2020. (IV. 10.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1674/2022. (XII. 23.) Korm. határozata
	az EFOP-2.2.2-17-2017-00021 azonosító számú, „Intézményi férőhely kiváltás – Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Polgárdi, Somlyói u. 2/a telephely” című projekt támogatásának növeléséről

	A Kormány 1675/2022. (XII. 23.) Korm. határozata
	a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosító számú, E-ingatlan-nyilvántartás című projekt sikeres zárásához szükséges intézkedések megtételéről

	A Kormány 1676/2022. (XII. 23.) Korm. határozata
	a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002 „Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója” című projekt támogatásának növeléséről

	A Kormány 1677/2022. (XII. 23.) Korm. határozata
	állami vagyontárgy ingyenes tulajdonba adásáról

	A miniszterelnök 116/2022. (XII. 23.) ME határozata
	helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

	A miniszterelnök 117/2022. (XII. 23.) ME határozata
	helyettes államtitkár felmentéséről

	A miniszterelnök 118/2022. (XII. 23.) ME határozata
	helyettes államtitkár kinevezéséről

	A miniszterelnök 119/2022. (XII. 23.) ME határozata
	helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról

	A miniszterelnök 120/2022. (XII. 23.) ME határozata
	helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról

	A miniszterelnök 121/2022. (XII. 23.) ME határozata
	állami felsőoktatási intézmény kancellárja jelenlegi megbízásának visszavonásáról és újabb kancellári megbízásáról

	A miniszterelnök 122/2022. (XII. 23.) ME határozata
	állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról
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