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MELLÉKLET 

 

1. SZAKASZ: A HELYREÁLLÍTÁSI ÉS REZILIENCIAÉPÍTÉSI TERVBEN 

FOGLALT REFORMOK ÉS BERUHÁZÁSOK 

 

1. A reformok és beruházások ismertetése 

 

A. 1. KOMPONENS: DEMOGRÁFIA ÉS KÖZNEVELÉS 

A magyar helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense a minőségi iskolai 

oktatáshoz való inkluzív hozzáféréssel, a kiszolgáltatott csoportok munkaerőpiaci 

integrációjával, valamint a magyar gazdaságot, államháztartást és társadalmat érintő szélesebb 

körű demográfiai fejleményekkel kapcsolatos kihívásokkal foglalkozik.  

A komponens fő célkitűzései a következők:  

 a minőségi iskolai oktatáshoz való hozzáférés javítása a tanulók és a tanárok számára a 

modern digitális oktatásban való részvételhez szükséges eszközök biztosítása, 

valamint digitális készségeik fejlesztése révén; 

 a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók részvételének növelése a 

minőségi többségi oktatásban; 

 az iskolai szegregáció kockázatának csökkentése; 

 a tanári hivatás vonzerejének növelése, valamint a tanárok és az iskolavezetők 

készségeinek megerősítése; 

 a koragyermekkori nevelés és gondozás elérhetőségének javítása a társadalmi 

egyenlőtlenségek csökkentése és a kiszolgáltatott csoportok munkaerőpiaci 

integrációjának megkönnyítése érdekében; valamint 

 a költségvetés közép- és hosszú távú fenntarthatóságának és a nyugdíjrendszer 

megfelelőségének előmozdítása. 

A komponens olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek tükrözik a szociális jogok európai 

pillérének az oktatásra, a képzésre és az egész életen át tartó tanulásra, a nemek közötti 

egyenlőségre, valamint a gyermekgondozásra és a gyermekek támogatására vonatkozó elveit. 

A közoktatás digitális kapacitásainak növelése, valamint a tanulók és a tanárok digitális 

készségeinek fejlesztése révén a komponens a digitális átállást is támogatja. Az iskolai 

szegregáció csökkentésének középpontba helyezése a társadalmi kohézió javítását is 

szolgálja. A komponens hozzájárul a zöld átálláshoz is, mivel a tervezett infrastrukturális 

fejlesztések során szigorú energiahatékonysági normákat kell alkalmazni. 

A komponens összhangban áll a 2021–2030 közötti időszakra kidolgozott magyar közoktatási 

stratégiával, Magyarország Nemzeti Energia- és Klímatervével, a 2030-ig tartó időszakra 

szóló nemzeti energiaügyi stratégiával, valamint a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégiával. 

A komponens hozzájárul azon országspecifikus ajánlások végrehajtásához, amelyek szerint 

folytatni kell a legkiszolgáltatottabb csoportok munkaerőpiaci integrációját – különösen 

továbbképzés útján –, javítani kell az oktatási eredményeket és növelni kell a hátrányos 

helyzetű csoportok, különösen a romák részvételét a minőségi többségi oktatásban (2019. évi 

2. országspecifikus ajánlás és 2022. évi 3. országspecifikus ajánlás), továbbá a 

beruházásokkal kapcsolatos gazdaságpolitikát az energia- és erőforrás-hatékonyságra kell 

összpontosítani (2019. évi 3. országspecifikus ajánlás), biztosítani kell az alapvető 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést és a minőségi oktatást mindenki számára (2020. évi 2. 

országspecifikus ajánlás), valamint a beruházásokat a zöld és digitális átállásra – beleértve az 

iskolák digitális infrastruktúrájának fejlesztését – kell összpontosítani (2019. évi 3. 
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országspecifikus ajánlás). Hozzájárul továbbá azon országspecifikus ajánlás végrehajtásához 

is, amely szerint javítani kell a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságát, a megfelelőség 

megőrzése mellett, különösen a jövedelmi egyenlőtlenségek kezelése révén (2022. évi 1. 

országspecifikus ajánlás). 

Tekintettel a bemutatott intézkedésekre és a jelentős károkozás elkerülését célzó elv 

alkalmazásáról szóló technikai iránymutatással (2021/C 58/01) összhangban a helyreállítási és 

rezilienciaépítési tervben előirányzott mérséklő lépésekre, várhatóan a komponens keretében 

előirányzott intézkedések egyike sem fogja az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében 

jelentősen sérteni a környezeti célkitűzéseket.  

A.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások 

ismertetése 

C1.R1: 21. századi technológiai környezetre épülő, versenyképes köznevelés 

A reform célja, hogy támogassa a közoktatás digitális átalakulását azáltal, hogy még inkább 

hozzáférhetővé tegye a pedagógusok és tanulók számára a digitális berendezéseket és 

eszközöket, illetve előmozdítsa ezek használatát, ezáltal megkönnyítve a digitális tanítási és 

tanulási módszereknek az oktatási folyamatba való szisztematikus integrálását. A reform célja 

továbbá, hogy hozzájáruljon az oktatási eredmények inkluzív módon történő javításához, a 

korai iskolaelhagyás csökkentéséhez és tágabb értelemben a versenyképes munkaerő jövőbeli 

rendelkezésre állásának biztosításához.  

Ezen intézkedés keretében korszerű digitális eszközöket kell elérhetővé tenni a pedagógusok, 

a tanulók és az iskolák számára. A 2021/2022-es, a 2022/2023-as, a 2023/2024-es és a 

2024/2025-ös tanévben digitális notebookokat (standard, illetve „2 az 1-ben” típusúakat) kell 

vásárolni a közoktatási intézmények számára, és azokat az ötödikes és kilencedikes tanulók, 

valamint a tanárok rendelkezésére kell bocsátani, továbbá az iskolák informatikai 

tantermeinek fejlesztésére kell felhasználni. A négyéves program végéig ezen intézkedés 

keretében összesen legalább 579 000 digitális notebookot kell beszerezni és rendelkezésre 

bocsátani, amelyből legalább 55 000-et a pedagógusoknak, legalább 10 000-et pedig az 

iskoláknak az informatikai osztálytermeik fejlesztéséhez kell biztosítani. Lehetővé kell tenni a 

tanulók számára, hogy a notebookokat az iskolai tanulmányaik befejezéséig megtartsák, majd 

azt követően továbbadják azokat az új évfolyamoknak.  

A digitális notebookok kiosztása során elsőbbséget kell biztosítani a hátrányos helyzetű 

tanulóknak és az olyan iskolákban tanító pedagógusoknak, ahol a hátrányos helyzetű tanulók 

aránya meghaladja az átlagot. A digitális notebookok tanulóknak történő kiosztására 

vonatkozó, rászorultsági tesztelésen alapuló stratégiát kell kidolgozni, és azt közzé kell tenni. 

A stratégiának többek között meg kell határoznia, hogy a hátrányos helyzetű és a digitális 

notebookkal nem rendelkező tanulóknak elsőbbséget kell élvezniük az ilyen eszközök 

kiosztásakor. A hátrányos helyzetű tanulók fogalommeghatározását a gyermekvédelmi 

törvény (XXXI/1997) 67/A. §-ának (1) bekezdése tartalmazza. 

Ezenkívül legalább 3 100 iskolát fel kell szerelni felszerelni megjelenítő eszközökkel és a 

tanulói kreativitást, problémamegoldó képességet és algoritmikus és programozási 

kompetenciákat fejlesztő eszközökkel, ideértve a robotikai eszközöket, drogokat és speciális 

számítógépeket. A hátrányos helyzetű régiókban működő iskoláknak és a hátrányos helyzetű 

tanulók átlagosnál magasabb arányával rendelkező iskoláknak elsőbbséget kell biztosítani az 

ilyen információs és kommunikációs technológiai (IKT-) eszközök kiosztása során. A 

pedagógusok számára célzott képzést kell biztosítani a digitális eszközök használatáról, és 

informatikai ügyfélszolgálatot (help desk) kell a rendelkezésükre bocsátani.  
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A reform végrehajtásának eredményeképpen legalább 45 %-ra kell növelni azon tanároknak 

az arányát, akik az információs és kommunikációs technológiai (IKT) eszközöket a tanóráik 

legalább 40 %-án használják (szemben a 2019. évi 33 %-kal).  

A reform végrehajtásának határideje 2026. június 30. 

 

C1.I1: A minőségi oktatáshoz való hozzáférés javítása az alsó középiskolákban 

Az intézkedés célja a diákok minőségi oktatáshoz való hozzáférésének javítása az alsó 

középiskolákban, valamint a kistelepülések tanárhiányával kapcsolatos kihívások kezelése.  

Az intézkedést lépésről lépésre kell végrehajtani. Első lépésként el kell végezni az 

iskolahálózat országos szintű feltérképezését azoknak az alacsonyan teljesítő alsó 

középiskolai osztályoknak az azonosítása és kiválasztása céljából, amelyeket integrálni lehet a 

szomszédos települések nagyobb iskoláiba. A feltérképezésnek tényadatokon és 

igényfelmérésen kell alapulnia, és azt az érdekelt felekkel (különösen a diákokkal és 

szüleikkel, a tanárokkal, az iskolai személyzettel, a közösségekkel és a helyi 

önkormányzatokkal) konzultálva kell elvégezni. Ennek eredményeképpen legalább 5–10 

állami fenntartású alsó középiskolát kell kiválasztani, amelyeket egy kísérleti szakasz 

keretében nagyobb befogadó iskolákba integrálnak. A feltérképezés során értékelni kell az 

iskolák integrációjának hatását a tanulók összetételére, a szegregáció kockázatára, a tanárok 

és a személyzet létszámára, az iskolai teljesítményre, a tanulási eredményekre, a tanulmányok 

befejezésének arányára, a korai iskolaelhagyás kockázatával küzdő tanulók arányára, az 

iskolák elhelyezkedésére, az iskolák profiljára és a demográfiai fejlődéssel kapcsolatos 

várható jövőbeli igényekre. A fogadó iskolák tekintetében többek között figyelembe kell 

venni az épület fizikai tulajdonságait és infrastruktúráját. A fogadó iskolák nem működhetnek 

bentlakásos iskolaként az új tanulók számára. 

A második lépésben egy kísérleti szakasz keretében legalább 5 állami fenntartású iskola alsó 

tagozatos osztályait kell integrálni a szomszédos települések nagyobb befogadó iskoláiba. A 

kiválasztott fogadó iskolák olyan kis létszámú iskolák alsó tagozatos osztályait integrálják, 

ahol a minőségi oktatás nem biztosítható hatékonyan. A fogadó iskolákban megfelelő 

létszámú tanárt és személyzetet kell biztosítani az új tanulók befogadásához, és a tanárokat és 

személyzetet inkluzív pedagógiai képzésben kell részesíteni. Az intézkedéshez kapcsolódó 

ingázási és lakhatási igényeket megfelelően kezelni kell. Az integrációs folyamat nem 

vezethet a szegregáció fokozódásához a fogadó iskolákban. A fogadó iskolák nem 

működhetnek bentlakásos iskolaként az új tanulók számára. 

Az utolsó lépésben a kísérleti jellegű intézményi átszervezések eredményeit, valamint a 

kapcsolódó ajánlásokat és végrehajtási iránymutatásokat egy nyilvánosan hozzáférhető 

jelentésbe kell foglalni. A jelentés és a feltérképezés alapján legalább 30 iskola további alsó 

tagozatos osztályait kell hatékonyan integrálni a szomszédos települések nagyobb fogadó 

iskoláiba. 

A beruházás végrehajtásának határideje 2025. szeptember 30. 

 

C1.I2: A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának támogatása 

E beruházás célja a sajátos nevelési igényű tanulókat, tartós ápolásban-gondozásban 

részesülőket és speciális pedagógiai szolgáltatásokat igénylő gyermekeket integráló 

iskoláknak nyújtott speciális szolgáltatások minőségének javítása. E beruházás végrehajtása 

tehát várhatóan hozzájárul a diákok tanulmányi eredményeinek javulásához, csökkenti a 

lemorzsolódás kockázatát, és támogatja a diákokat abban, hogy felnőttkorban könnyebben 

boldoguljanak és megállják helyüket a munkaerőpiacon.  
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A beruházás a sajátos nevelési igényű tanulókat, tartós ápolásban-gondozásban részesülőket 

és olyan gyermekeket integráló iskolákat célozza, akiknek speciális pedagógiai 

szolgáltatásokra van szükségük saját maguk vagy támogató hálózatuk számára, beleértve a 

szülőket, a pedagógusokat és az oktatási személyzetet is. Az iskolák egyéni fejlesztési tervei 

alapján el kell készíteni és közzé kell tenni a felszerelésekre, szolgáltatásokra és a sajátos 

nevelési igényű gyermekeket oktató tanárokra vonatkozó igényfelmérést. E felmérés alapján a 

beruházásnak speciális oktatási szolgáltatásokat kell nyújtania, beleértve a korai fejlesztési 

támogatást, a szakértői bizottságok általi diagnosztikát, az oktatási tanácsadást és a 

pályaorientációt, a testnevelést, a beszédterápiát, a konduktív pedagógiát, az óvodai/iskolai 

pszichológiát és a sajátos nevelési igényű gyermekek gondozását. A támogatásnak az érintett 

iskolák helyzetének megfelelően a következőkre is ki kell terjednie: i. emelt szintű 

szolgáltatások mind a tanárok/személyzet, mind a tanulók számára, különösen emelt szintű 

utazási, eszközbérlési, iskolai szállítási szolgáltatások, képzési, tudásmegosztási és társadalmi 

elfogadási programok; ii. fizikai és IKT akadálymentesítési eszközök, fejlesztőeszközök, 

speciális orvosi és technikai eszközök, általános és adaptált elektromos járművek beszerzése a 

szolgáltatások nyújtásához. 

Ezen intézkedés keretében a 2025/2026-os tanévben működő speciális oktatási intézmények 

(a sajátos nevelési igényű tanulókat, tartós ápolásban-gondozásban részesülőket és speciális 

pedagógiai szolgáltatásokat igénylő gyermekeket integráló iskolák) legalább 50 %-ának 

támogatást kell kapnia a sajátos nevelési igényű tanulók, a tartós ápolásban-gondozásban 

részesülők és a speciális pedagógiai szolgáltatást igénylő gyermekek oktatásához. Ennek 

eredményeként legalább 45 000 tanulónak kell emelt szintű speciális szolgáltatásokban 

részesülnie. Ezen túlmenően legalább 5 000 speciális oktatást nyújtó pedagógusnak célzott 

képzésben kell részesülnie a speciális nevelési igényű, tartós ápolásban-gondozásban 

részesülő és speciális pedagógiai szolgáltatásokat igénylő gyermekekkel való foglalkozáshoz 

szükséges diagnosztikai eljárásokkal kapcsolatos kompetenciáik fejlesztéséhez és az e célra 

szolgáló eszközök szakszerű alkalmazásához.  

A beruházás végrehajtásának határideje 2026. szeptember 30. 

 

C1.R2: Az iskolai szegregáció kockázatának csökkentése 

A reform célja a magas színvonalú iskolai oktatáshoz való egyenlő hozzáférés támogatása és 

az iskolai szegregáció csökkentése.  

Az intézkedés az olyan általános és alsó középiskolák (1–8. osztály) számára nyújtott állami 

támogatás csökkentésére irányuló jogszabályok elfogadásából áll, ahol alacsony a hátrányos 

helyzetű diákok aránya. Az új jogszabály szerint a több iskolával rendelkező településeken 

működő általános és alsó középiskoláknak (mind az állami fenntartású iskoláknak, mind a 

nem állami fenntartású, de állami támogatásban részesülő iskoláknak) nyújtott állami 

támogatást 10 %-kal csökkenteni kell, ha ezekben az iskolákban a hátrányos helyzetű tanulók 

aránya i. a 2023/2024-es és 2024/2025-ös tanév elején több mint 20 százalékponttal 

alacsonyabb, és ii. a 2025/2026-os tanév elején és az azt követő években több mint 15 

százalékponttal alacsonyabb, mint az iskola helye szerinti településen az ilyen tanulók átlagos 

aránya. A jogszabályi rendelkezéseket a 2023/2024-es tanévtől kell alkalmazni, az állami 

támogatás csökkentése pedig egy teljes naptári évre alkalmazandó. 

Jelentést kell közzétenni, amely igazolja azon új jogszabály alkalmazását, melynek 

értelmében csökkenteni kell az állami támogatást azon általános és alsó középiskolák 

esetében, ahol alacsony a hátrányos helyzetű diákok aránya. A jelentésben be kell mutatni a 

végrehajtás kezdeti eredményeit az érintett iskolákban a 2023/2024-es és 2024/2025-ös 

tanévben, valamint a 2025/2026-os tanév kezdetén, valamint a hátrányos helyzetű tanulók 

megoszlására gyakorolt hatást az iskolák székhelye szerinti településeken (beleértve a 
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környező településeket is). A jelentés ajánlásokat tartalmazhat a jogi keret javítására és 

hatékonyságának növelésére a szegregációs kockázat csökkentése érdekében az általános és 

alsó középiskolákban. 

A reform végrehajtásának határideje 2025. december 31. 

 

C1.R3: A tanári hivatás vonzerejének növelése 

A reform célja a tanári hivatás vonzerejének növelése és a pedagógushiány csökkentése, 

hozzájárulva ezáltal a mindenki számára elérhető magas színvonalú iskolai oktatáshoz.  

Az intézkedés olyan jogszabályok elfogadását jelenti, amelyek szerint a közoktatási 

rendszerben a felsőfokú végzettséggel rendelkező pedagógusok átlagbérének (a szakképzés 

területén oktatók kivételével) 2025-ben fokozatosan el kell érnie a felsőfokú végzettséggel 

rendelkezők átlagbérének legalább 80 %-át, és az így elért átlagbérüket legalább 2030. 

december 31-ig a felsőfokú végzettségűek átlagbérének legalább 80 %-át elérő szinten kell 

tartani.  

Az új jogszabálynak olyan rendelkezéseket is tartalmaznia kell, amelyek értelmében 2023. 

január 1-jétől és legalább 2030. december 31-ig legalább 12,5 %-kal magasabbnak kell lennie 

az olyan iskolákban dolgozó pedagógusok átlagbérének, ahol a hátrányos helyzetű tanulók 

aránya legalább 10 % (és pedagógiai programjaikban speciális pedagógiai módszereket 

határoznak meg az inkluzív oktatásra), illetve a hátrányos helyzetű településeken dolgozó 

pedagógusok átlagbérének legalább 12,5 %-kal magasabbnak kell lennie az azonos 

képesítéssel és tapasztalattal rendelkező egyéb pedagógusok átlagbérénél. Emellett a 

pályakezdő pedagógusok béremelésének 2025-ben 10 százalékponttal magasabbnak kell 

lennie, mint az adott évben a közoktatási rendszerben részt vevő valamennyi pedagógus 

átlagos bérnövekedése, míg az éves béremelésüknek meg kell egyeznie a közoktatási 

rendszerben részt vevő összes pedagógus 2023. január 1. és 2030. december 31. közötti 

átlagos éves béremelésével. 

A pedagógusok bérének növelésére vonatkozó, fent említett megközelítést előíró 

jogszabálytervezetről érdemi szociális párbeszédet kell folytatni a pedagógusok legnagyobb 

szakszervezeteivel. 

A reform végrehajtásának finanszírozását kizárólag a nemzeti költségvetés és az uniós alapok 

(ESZA+) biztosítják. A helyreállítási és rezilienciaépítési terv nem tartalmaz ezzel az 

intézkedéssel kapcsolatos költségeket. 

A reform végrehajtásának határideje 2026. június 30. 

 

C1.I3: A pedagógusok átképzése és az intézményvezetők vezetői készségeinek javítása 

Az intézkedés kettős célt szolgál: a pedagógusok számának növelése azokon a szakokon, ahol 

erre a legnagyobb igény mutatkozik, valamint a közoktatási intézmények vezetői és 

vezetőhelyettesei vezetői készségeinek javítása. 

Ezen intézkedés értelmében a középiskolák alsó és felső tagozatain dolgozó 5 000 pedagógus 

részesül képzésben további szak elsajátítása céljából, majd erről bizonyítványt kapnak, amely 

feljogosítja őket arra, hogy a leginkább tanárhiánnyal küzdő tantárgyakat (nevezetesen a 

fizikát, a kémiát, a matematikát és a digitális kultúrát) tanítsák. A képzéseket két- és 

négyféléves felsőoktatási kurzusok formájában kell megszervezni. Ezen túlmenően a 

közoktatási intézmények mintegy 3 000 vezetőjét és vezetőhelyettesét az oktatási 

intézmények vezetésére vonatkozó speciális képzésben kell részesíteni. A pedagógusoknak a 

munkáltatójukkal képzési szerződést kell kötniük. 
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A beruházás végrehajtásának határideje 2026. június 30. 

 

C1.I4: Új bölcsődei férőhelyek létrehozása 

A beruházás célja, hogy új bölcsődei férőhelyek létrehozásával javítsa a koragyermekkori 

nevelési szolgáltatások elérhetőségét. Ez az intézkedés várhatóan hozzájárul a szülők – és 

különösen a nők – foglalkoztatási rátájának javításához, és ezáltal a nemek közötti 

egyenlőséghez és a társadalmi befogadáshoz. Az intézkedést egy közelmúltbeli felmérés 

támasztja alá, amely szerint a meglévő és a jelenleg előkészítés alatt álló bölcsődei férőhelyek 

mellett további 12 000 bölcsődei férőhelyre van szükség. 

Ezen intézkedés értelmében Magyarországon legalább 3 593 új bölcsődei férőhelyet kell 

létrehozni teljesen új épületekben vagy a meglévők bővítésével. A beruházásnak ki kell 

terjednie a kiegészítő felszerelésekre és infrastruktúrára – például az osztálytermi 

berendezésekre, a bútorokra, a játszótérre és a kerékpárparkolóra – is. Az újonnan építendő 

épületek primerenergia-igényének legalább 20 %-kal alacsonyabbnak kell lennie a közel nulla 

energiaigényű épületekre vonatkozó követelménynél. A beruházásnak köszönhetően legalább 

3 593 gyermeket kell felvenni az új intézményekbe. 

A beruházás végrehajtásának határideje 2025. december 31.  

 

C1.R4: A nyugdíjrendszer fenntarthatóságának javítása 

A reform célja a magyar nyugdíjrendszer közép- és hosszú távú költségvetési 

fenntarthatóságának előmozdítása, a munkával töltött életszakasz meghosszabbításához való 

hozzájárulás, az alacsonyabb jövedelmű nyugdíjasoknak folyósított nyugdíjak 

megfelelőségének erősítése mellett. A reform a szükséges mértékben automatikus 

kiegyensúlyozó mechanizmusokat és egyéb parametrikus változásokat vezet be a 

nyugdíjrendszerbe. 

A reform a következőkből áll: 

a. Független nemzetközi szakértői jelentés a magyar nyugdíjrendszer hosszú távú 

fenntarthatósági kihívásainak kezelését célzó szakpolitikai lehetőségekről. A jelentés 

áttekintést ad a nyugdíjrendszerről és annak pénzügyi fenntarthatóságáról, és konkrét 

szakpolitikai javaslatokat terjeszt elő, amelyek megfelelő bevételi intézkedések és 

automatikus kiegyenlítő mechanizmusok révén, valamint az utolsó idősödési jelentés 

előrejelzéseihez képest 2070-re a GDP százalékában kifejezett nyugdíjkiadások előre 

jelzett növekedésének megfékezésével biztosítják a nyugdíjrendszer hosszú- és 

középtávú fenntarthatóságát, a megfelelőség megőrzése mellett, különösen a 

jövedelmi egyenlőtlenségek kezelése révén.  

b. A nyugdíjrendszer módosítására vonatkozó szakpolitikai javaslat kidolgozása a 

kormány által. A kidolgozás során a szakpolitikai javaslatot egyeztetni kell a szociális 

és gazdasági partnerekkel és más érdekelt felekkel, elő kell terjeszteni és meg kell 

vitatni a Gazdaságpolitikai Bizottság Öregedő Népesség Munkacsoportjában, valamint 

nyilvános konzultációra kell bocsátani. 

c. Egy részletes hatásvizsgálattal kísért, a nyugdíjrendszer módosítására irányuló 

jogalkotási javaslat kormány általi kidolgozása. A hatásvizsgálat bemutatja, hogy a 

jogalkotási javaslat hogyan biztosítja a nyugdíjrendszer hosszú távú költségvetési 

fenntarthatóságát megfelelő intézkedések és esetleges automatikus kiegyensúlyozó 

mechanizmusok révén, valamint azáltal, hogy 2070-re visszafogják a GDP 

százalékában kifejezett nyugdíjkiadások előre jelzett növekedését az idősödésről szóló 

legutóbbi jelentéshez képest. A hatásvizsgálatnak az idősödésről szóló legutóbbi 
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jelentés makrogazdasági és demográfiai előrejelzéseire vonatkozó közös 

feltételezéseken kell alapulnia.  

d. A nyugdíjrendszert módosító jogszabály hatálybalépése a kormány jogalkotási 

javaslata alapján. 

A reform végrehajtásának határideje 2025. március 31. 
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A.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és 

ütemterv 

 

Sorszám 
Kapcsolódó 

intézkedés (reform 
vagy beruházás) 

Mérföldkő / cél Elnevezés 
Minőségi mutatók  

(a mérföldkövekhez) 

Mennyiségi mutatók  
(a célokhoz) 

A végrehajtás 
indikatív 

ütemterve  
 Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése 

Mértékegység Alapérték  Cél  Negyedév Év 

1. 

C1.R1. A 21. századi 
technológiai 
környezetre épülő, 
versenyképes 
közoktatás 
megteremtése  

Cél 
A diákok vagy pedagógusok számára 
rendelkezésre bocsátott digitális 
notebookok száma  

 
Szám 0 120 000  

2. 
negyedév 

2022 

Legalább 120 000 db digitális notebook (standard és 
„2 az 1-ben” típusok) beszerzése és átadása az 
iskolai oktatási intézményekben, a kilencedikes 
tanulók (tanulási cél), a tanárok (oktatási cél), az 
iskolák informatikai tantermeinek fejlesztésére és az 
iskolai adminisztrációs központ (Klebelsberg 
Központ) számára. A notebookokat a 2021/2022-es 
tanévben kell leszállítani. Lehetővé kell tenni a 
tanulók számára, hogy a notebookokat az iskolai 
tanulmányaik befejezéséig megtartsák, majd azt 
követően továbbadják azokat az új évfolyamoknak. 
A hátrányos helyzetű tanulók körében a személyes 
IKT-eszközben részesülő tanulók aránya legalább 
90 %. A személyes IKT-eszközben részesülő tanárok 
aránya legalább 90 % azon tanárok körében, akik 
olyan iskolákban tanítanak, ahol a hátrányos 
helyzetű tanulók aránya átlagon felüli, valamint 
azon tanárok körében, akik a 2021/2022-es tanévet 
megelőző három tanévben nem kaptak személyes 
IKT-eszközt.  

2. 

C1.R1. A 21. századi 
technológiai 
környezetre épülő, 
versenyképes 
közoktatás 
megteremtése 

Mérföldkő 

A digitális notebookok tanulóknak 
történő kiosztására vonatkozó, 
rászorultsági tesztelésen alapuló 
stratégia kidolgozása 
 

A stratégia 
közzététele 

   
4. 
negyedév 

2022 

A digitális notebookok tanulóknak történő 
kiosztására vonatkozó, rászorultsági tesztelésen 
alapuló stratégiát kell kidolgozni, és azt közzé kell 
tenni. A stratégiának többek között meg kell 
határoznia, hogy a hátrányos helyzetű és digitális 
notebookkal nem rendelkező tanulóknak a 
legnagyobb prioritást kell élvezniük az ilyen 
eszközzel való ellátásban.  

3. 
C1.R1. A 21. századi 
technológiai 
környezetre épülő, 
versenyképes 

Cél 
az IKT eszközöket a tanóráik 
legalább 40 %-án használó 
pedagógusok aránya 

 
% 33 35 

4. 
negyedév 

2023 
2023. december 31-ig legalább 35 %-ra kell növelni 
a köznevelésben részt vevő azon tanároknak az 
arányát, akik az IKT eszközöket a tanóráik legalább 
40 %-án használják. Az alapadatok 2019-re 
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Sorszám 
Kapcsolódó 

intézkedés (reform 
vagy beruházás) 

Mérföldkő / cél Elnevezés 
Minőségi mutatók  

(a mérföldkövekhez) 

Mennyiségi mutatók  
(a célokhoz) 

A végrehajtás 
indikatív 

ütemterve  
 Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése 

Mértékegység Alapérték  Cél  Negyedév Év 

közoktatás 
megteremtése 

vonatkoznak (forrás: KIR-STAT). 

4. 

C1.R1. A 21. századi 
technológiai 
környezetre épülő, 
versenyképes 
közoktatás 
megteremtése 

Cél 

Modern megjelenítő eszközökkel, 
tanulói kreativitást és 
problémamegoldó képességet 
fejlesztő eszközökkel ellátott iskolai 
oktatási intézmények száma 

 
Szám 0 3 100  

4. 
negyedév 

2024 

Legalább 3 100 köznevelési intézményt kell 
felszerelni modern megjelenítő eszközökkel 
(interaktív panellel) és a tanulói kreativitást, 
valamint a problémamegoldó képességet fejlesztő 
eszközökkel (például programozható robot, 
programozható mikroáramkör, drón). 
 Előnyt élveznek azon intézmények, ahol magas a 
hátrányos helyzetű diákok aránya. 

5. 

C1.R1. A 21. századi 
technológiai 
környezetre épülő, 
versenyképes 
közoktatás 
megteremtése 

Cél 
A diákok vagy tanárok számára 
rendelkezésre bocsátott további 
notebookok száma  

 
Szám 120 000  579 000  

2. 
negyedév 

2025 

Figyelembe véve a 2. mérföldkőnél említett 
rászorultsági stratégiát, további digitális 
notebookokat (standard és „2 az 1-ben” típusok) 
szükséges vásárolni és szállítani a közoktatási 
intézményekbe, az ötödik (a 2022/2023-as 
tanévben hatodik) és kilencedik osztályos tanulók, 
valamint a tanárok rendelkezésére kell bocsátani, 
továbbá az iskolák számára a 2022/2023-as, 
2023/2024-es és 2024/2025-ös tanévben a 
négyéves program részeként informatikai 
tantermeik fejlesztéséhez kell biztosítani. A 
négyéves program végéig (2024/2025-ös tanév) 
összesen legalább 579 000 digitális notebookot kell 
vásárolni és szállítani ezen intézkedés keretében, 
amelyből legalább 55 000-et a tanárok számára, és 
legalább 10 000-et az iskolák számára informatikai 
tantermeik fejlesztéséhez kell biztosítani. A tanulók 
a notebookokat iskolai tanulmányaik befejezéséig 
megtarthatják, és utána átadják azokat az új 
évfolyamoknak.  
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Sorszám 
Kapcsolódó 

intézkedés (reform 
vagy beruházás) 

Mérföldkő / cél Elnevezés 
Minőségi mutatók  

(a mérföldkövekhez) 

Mennyiségi mutatók  
(a célokhoz) 

A végrehajtás 
indikatív 

ütemterve  
 Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése 

Mértékegység Alapérték  Cél  Negyedév Év 

6. 

C1.R1. A 21. századi 
technológiai 
környezetre épülő, 
versenyképes 
közoktatás 
megteremtése 

Cél 
az IKT eszközöket a tanóráik 
legalább 40 %-án használó 
pedagógusok aránya 

 % 35 45 
2. 
negyedév 

2026 

2026. június 30-ig legalább 45 %-ra kell növelni a 
köznevelésben részt vevő azon tanároknak az 
arányát, akik az IKT eszközöket a tanóráik legalább 
40 %-án használják.  
Szükséges kiadni egy jelentést, amely méri a digitális 
megoldások iskolai használatát a tanárok és a 
tanulók körében. 
 A jelentés elkészítése során fel kell használni 
többek között a KIR-STAT által a közoktatásban az 
információs és kommunikációs technológiákat 
óráikon használó tanárok arányáról készített 
adatokat, valamint az OECD TALIS felméréséből 
származó adatokat. 

7. 

C1.I1. A minőségi 
oktatáshoz való 
hozzáférés javítása 
az alsó 
középiskolákban 

Mérföldkő 

Az iskolahálózat feltérképezése a 
kisebb alsó tagozatos osztályok 
szomszédos településeken lévő, 
nagyobb iskolákba történő 
integrálására alkalmas iskolák 
kiválasztása céljából 

A feltérképezés 
közzététele  

   
2. 
negyedév 

2023 

Az iskolahálózat országos szintű feltérképezését kell 
elvégezni a célból, hogy a kisebb alsó tagozatos 
osztályok szomszédos településeken lévő, nagyobb 
iskolákba történő integrálására alkalmas iskolákat 
azonosítsák és kiválasszák. A feltérképezésnek 
tényadatokon és igényfelmérésen kell alapulnia, és 
az érdekeltekkel (különösen a tanulókkal, a 
szüleikkel, a tanárokkal, az iskolák személyzetével, a 
munkaközösségekkel, a helyi önkormányzatokkal) 
konzultálva kell elvégezni, hogy az érdekeltekkel 
egyetértésben legalább 5-10 állami fenntartású alsó 
középiskolát válasszanak ki, amelyeket egy kísérleti 
szakasz keretében nagyobb befogadó iskolákba 
integrálnak. A feltérképezés során értékelni kell az 
iskolák integrációjának hatását a tanulók 
összetételére, a szegregáció kockázatára, a tanárok 
és a személyzet létszámára, az iskolai 
teljesítményre, a tanulási eredményekre, a 
tanulmányok befejezésének arányára, a korai 
iskolaelhagyás kockázatával küzdő tanulók arányára, 
az iskolák elhelyezkedésére, az iskolák profiljára és a 
demográfiai fejlődéssel kapcsolatos várható jövőbeli 
igényekre. A fogadó iskolák tekintetében többek 
között figyelembe kell venni az épület fizikai 
tulajdonságait és infrastruktúráját.  
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Sorszám 
Kapcsolódó 

intézkedés (reform 
vagy beruházás) 

Mérföldkő / cél Elnevezés 
Minőségi mutatók  

(a mérföldkövekhez) 

Mennyiségi mutatók  
(a célokhoz) 

A végrehajtás 
indikatív 

ütemterve  
 Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése 

Mértékegység Alapérték  Cél  Negyedév Év 

A feltérképezést közzé kell tenni. 

8. 

C1.I1. A minőségi 
oktatáshoz való 
hozzáférés javítása 
az alsó 
középiskolákban 

Cél 

 
Kísérleti jellegű intézményi 
átszervezések kis létszámú alsó 
tagozatos osztályoknak a 
szomszédos települések nagyobb 
befogadó iskoláiba történő 
integrációja céljából 

 Szám 0 5 
3. 
negyedév 

2023 

Legalább 5 állami fenntartású iskola alsó tagozatos 
osztályait egy kísérleti szakasz keretében 
hatékonyan integrálni kell a szomszédos települések 
nagyobb befogadó iskoláiba. A kiválasztott fogadó 
iskola olyan kis létszámú iskolák alsó tagozatos 
osztályait integrálja, ahol a minőségi oktatás nem 
biztosítható hatékonyan. A fogadó iskolákban 
megfelelő létszámú tanárt és személyzetet kell 
biztosítani az új tanulók befogadásához, és a 
tanárokat és személyzetet inkluzív pedagógiai 
képzésben kell részesíteni. Az intézkedéshez 
kapcsolódó ingázási és lakhatási igényeket 
megfelelően kezelni kell. Az integrációs folyamat 
nem vezethet a szegregáció fokozódásához a fogadó 
iskolákban. A fogadó iskolák nem működhetnek 
bentlakásos iskolaként az új tanulók számára.  

9. 

C1.I1. A minőségi 
oktatáshoz való 
hozzáférés javítása 
az alsó 
középiskolákban 

Cél 

 
További intézményi átszervezések 
kis létszámú alsó tagozatos 
osztályoknak a szomszédos 
települések nagyobb befogadó 
iskoláiba történő integrációja 
céljából 

 Szám 5 35 
3. 
negyedév 

2025 

Az intézményi átszervezések eredményeit, valamint 
a vonatkozó ajánlásokat és végrehajtási 
iránymutatásokat egy nyilvánosan hozzáférhető 
jelentésben kell ismertetni. 
 A jelentés és a 7. mérföldkőnél említett 
feltérképezés alapján legalább 30 iskolában további 
alsó tagozatos osztályokat kell hatékonyan 
integrálni a szomszédos települések nagyobb 
befogadó iskoláiba. A kiválasztott fogadó iskolák 
olyan kis létszámú iskolák alsó tagozatos osztályait 
integrálják, ahol a minőségi oktatás nem 
biztosítható hatékonyan. A fogadó iskolákban 
megfelelő létszámú tanárt és személyzetet kell 
biztosítani az új tanulók befogadásához, és a 
tanárokat és személyzetet inkluzív pedagógiai 
képzésben kell részesíteni. Az intézkedéshez 
kapcsolódó ingázási és lakhatási igényeket 
megfelelően kezelni kell. Az integrációs folyamat 
nem vezethet a szegregáció fokozódásához a fogadó 
iskolákban. A fogadó iskolák nem működhetnek 
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bentlakásos iskolaként az új tanulók számára.  

10. 

C1.I2. A sajátos 
nevelési igényű 
tanulók oktatásának 
támogatása 

Mérföldkő 
A sajátos nevelési igényű tanulók 
oktatásával kapcsolatos igények 
feltérképezése 

A feltérképezés 
közzététele a 
közoktatásért felelős 
minisztérium által 

 0  
2. 
negyedév 

2023 

Az iskolák egyéni fejlesztési tervei alapján el kell 
készíteni és közzé kell tenni a felszerelésekre, 
szolgáltatásokra és sajátos nevelési igényű 
gyermekeket oktató tanárokra vonatkozó 
igényfelmérést. 

11. 

C1.I2. A sajátos 
nevelési igényű 
tanulók oktatásának 
támogatása 
 

Cél 

A sajátos nevelési igényű tanulók 
oktatásához támogatásban részesült 
speciális oktatási intézmények 
aránya 

 % 0 50 
2. 
negyedév 

2026 

A 2025/2026-os tanévben működő speciális oktatási 
intézmények legalább 50 %-a részesül a sajátos 
nevelési igényű tanulók oktatásának 
támogatásában. A támogatást a sajátos nevelési 
igényű tanulók vagy támogató hálózatuk – beleértve 
a szülőket, a tanárokat és a pedagógusokat – 
számára kell nyújtani, és a következőket kell 
magában foglalnia: 
 i. emelt szintű szolgáltatások mind a 
tanárok/személyzet, mind a tanulók számára, 
különösen fejlesztett utazási, eszközbérlési, iskolai 
szállítási szolgáltatások, képzési, tudásmegosztási és 
társadalmi elfogadási programok; ii. fizikai és IKT 
akadálymentesítési eszközök, fejlesztőeszközök, 
speciális orvosi és technikai eszközök, általános és 
adaptált elektromos járművek beszerzése a 
szolgáltatások nyújtásához.  

12. 

C1.I2. A sajátos 
nevelési igényű 
tanulók oktatásának 
támogatása 

Cél 
Az emelt szintű szolgáltatásokban 
részesülő, sajátos nevelési igényű 
tanulók száma 

 Szám 0 45 000 
3. 
negyedév 

2026 

Legalább 45 000 sajátos nevelési igényű tanuló 
részesül a 11. célkitűzésben említett emelt szintű 
szolgáltatásokból.  

13. 

C1.I2. A sajátos 
nevelési igényű 
tanulók oktatásának 
támogatása 
 

Cél 
Szakmai továbbképzésben részesült 
szakpedagógusok száma  

 Szám 0 5 000 
3. 
negyedév 

2026 

Legalább 5 000 szakpedagógust kell speciális 
képzésben (kompetenciafejlesztés, diagnosztikai 
eljárások és speciális eszközök speciális 
felhasználása), valamint szakmai továbbképzésben 
részesíteni, beleértve különösen a különleges 
bánásmódot igénylő tanulók támogatásához 
szükséges speciális pedagógiai készségek 
elsajátítását célzó képzést. 
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14. 
C1.R2. Az iskolai 
szegregáció 
kockázatának 
csökkentése 

Mérföldkő 

Az alacsony arányban hátrányos 
helyzetű tanulókkal rendelkező 
általános és alsó középiskolák állami 
támogatásának csökkentésére 
vonatkozó jogszabály 
hatálybalépése 
 

A hatálybalépésére 
vonatkozó 
rendelkezések a 
jogszabályban 

   
1. 
negyedév 

2023 

Az alacsony arányban hátrányos helyzetű tanulókkal 
rendelkező általános és alsó középiskolák (1–8. 
osztály) állami támogatásának csökkentésére 
vonatkozó jogszabály hatálybalépése.  
 
A jogszabály olyan rendelkezéseket tartalmaz, 
amelyek szerint a több iskolát magában foglaló 
településeken (azaz egynél több iskolával vagy 
iskolaépülettel rendelkező településeken) működő 
általános és alsó középiskolák (állami iskolák és 
állami finanszírozásban részesülő nem állami 
fenntartású iskolák egyaránt) állami támogatása 
10 %-kal csökken, ha a hátrányos helyzetű tanulók 
aránya ezekben az iskolákban: 

i. több mint 20 százalékponttal alacsonyabb, 
mint a 2023/2024-es és 2024/2025-ös tanév 
elején meghatározott átlagos arány azon 
településen (LAU-szinten), ahol az iskola 
található; 

ii. több mint 15 százalékponttal alacsonyabb, 
mint a 2025/2026-os és az azt követő 
tanévek elején meghatározott átlagos arány 
azon településen (LAU-szinten), ahol az 
iskola található. 

 
A jogszabályi rendelkezéseket a 2023/2024-es 
tanévtől kell alkalmazni. A rendelkezések 
alkalmazhatóságát az egyes iskolákra minden tanév 
elején, de legkésőbb október 15-ig kell 
meghatározni. Az állami támogatás 10 %-os 
csökkentése január 1-jétől az adott tanévben és a 
teljes naptári évre vonatkozóan. 

15. 
C1.R2. Az iskolai 
szegregáció 
kockázatának 
csökkentése 

Mérföldkő 

Jelentés az alacsony arányban 
hátrányos helyzetű tanulókkal 
rendelkező általános és alsó 
középiskolák állami támogatásának 
csökkentését előíró új jogszabály 
alkalmazásáról  

A jelentés 
közzététele a 
közoktatásért felelős 
minisztérium által 

   
4. 
negyedév 

2025 

Jelentést kell közzétenni arról, hogy alkalmazták-e 
az alacsony arányban hátrányos helyzetű tanulókkal 
rendelkező általános és alsó középiskolák (1–8. 
osztály) állami támogatásának csökkentését előíró 
új jogszabályt.  
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 A jelentésben be kell mutatni a végrehajtás kezdeti 
eredményeit az érintett iskolákban a 2023/2024-es 
és 2024/2025-ös tanévben, valamint a 2025/2026-
os tanév kezdetén, valamint a hátrányos helyzetű 
tanulók megoszlására gyakorolt hatást az iskolák 
székhelye szerinti településeken (beleértve a 
környező településeket is). A jelentés ajánlásokat 
tartalmazhat a jogi keret javítására és 
hatékonyságának növelésére a szegregációs 
kockázat csökkentésére az általános és alsó 
középiskolákban. 

16. 

C1.R3. A tanári 
hivatás 
vonzerejének 
növelése 

Mérföldkő 

A közoktatási rendszerben dolgozó 
pedagógusok átlagbérének a 
felsőfokú végzettséggel rendelkezők 
átlagbérének legalább 80 %-ára 
történő emeléséről szóló jogszabály 
hatálybalépése 
 

A hatálybalépésére 
vonatkozó 
rendelkezések a 
jogszabályban 

   
1. 
negyedév 

2023 

Hatályba kell lépnie annak a jogszabálynak, amely 
megállapítja, hogy a közoktatási rendszerben 
dolgozó pedagógusok (a közoktatási törvényben 
meghatározott felsőfokú végzettséggel rendelkező 
valamennyi közoktatási rendszerben dolgozó 
pedagógus, kivéve a szakképzést) átlagbérének 
2025. január 1-jéig el kell érnie a felsőfokú 
végzettségűek átlagbérének legalább 80 %-át, és az 
így elért átlagbérüket legalább 2030. december 31-
ig a felsőfokú végzettségűek átlagbérének legalább 
80 %-át elérő szinten kell tartani. 
 

Továbbá a jogszabálynak olyan rendelkezéseket is 
tartalmaznia kell, amelyek szerint 2023. január 1-
jétől és legalább 2030. december 31-ig az alább 
felsorolt kategóriákba tartozó tanárok bérének 
legalább 12,5 %-kal magasabbnak kell lennie az 
azonos képesítéssel és tapasztalattal rendelkező, e 
kategóriákba nem tartozó tanárok bérénél: 

- a kedvezményezett önkormányzatok 
besorolásáról és a besorolás feltételeiről 
szóló 105/2015. kormányrendeletben és az 
1057/2021. (II. 19.) számú 
kormányrendeletben meghatározott 
hátrányos helyzetű településeken dolgozó 
pedagógusok, a felzárkóztató települési 
programról szóló rendeletében foglaltak 
szerint; 
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- az olyan iskolákban dolgozó pedagógusok, 
ahol a hátrányos helyzetű tanulók aránya 
legalább 10 %, és pedagógiai programjukban 
meghatározzák az inkluzív oktatás speciális 
pedagógiai módszereit (forrás: KIR). 

 

Ezen túlmenően a jogszabálynak olyan 
rendelkezéseket is tartalmaznia kell, miszerint a 
pályakezdő pedagógusok (gyakornokok) éves 
béremelésének 2023. január 1-jétől legalább 2030. 
december 31-ig legalább a közoktatási rendszerben 
dolgozó összes pedagógus átlagos éves 
béremelésével megegyező mértékűnek kell lennie. 
Az éves emeléseket visszamenőlegesen az adott év 
január 1-jétől kell alkalmazni.  
 

A jogszabálytervezet a kidolgozása során a 
legnagyobb pedagógus szakszervezetekkel 
folytatott érdemi társadalmi párbeszéd tárgyát 
képezi. 
 

17. 

C1.R3. A tanári 
hivatás 
vonzerejének 
növelése 

Cél 

A közoktatási rendszerben dolgozó 
tanárok átlagbére 2023-ban a 
felsőfokú végzettséggel rendelkezők 
átlagbéréhez viszonyítva 

 %  59 64,7 
2. 
negyedév 

2023 

A közoktatási rendszerben dolgozó pedagógusok (a 
közoktatási törvényben meghatározottak szerint a 
közoktatási rendszerben felsőfokú végzettséggel 
rendelkező valamennyi pedagógus, a szakképzés 
kivételével) átlagbérének el kell érnie a felsőfokú 
végzettségűek átlagbérének legalább 64,7 %-át, 
szemben a 2022-es 59 %-kal.  
 

A pedagógusok 2023. évi átlagbérének növekedését 
a felsőfokú végzettségűek 2022. évi átlagbérének (a 
KSH által közzétett) eredményadatai és a 
Pénzügyminisztérium hivatalos nemzetgazdasági 
bérnövekedési előrejelzései alapján kell 
meghatározni a 2023. évre. A pedagógusok 
béreinek ebből eredő emelése 2023. január 1-jétől 
visszamenőlegesen alkalmazandó.  

18. 
C1.R3. A tanári 
hivatás 
vonzerejének 

Cél 
A közoktatási rendszerben dolgozó 
tanárok átlagbére 2024-ben a 
felsőfokú végzettséggel rendelkezők 

 %  64,7 71,8 
2. 
negyedév 

2024 
A közoktatási rendszerben dolgozó pedagógusok (a 
közoktatási törvényben meghatározottak szerint a 
közoktatási rendszerben felsőfokú végzettséggel 
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növelése átlagbéréhez viszonyítva rendelkező valamennyi pedagógus, a szakképzés 
kivételével) átlagbérének el kell érnie a felsőfokú 
végzettségűek átlagbérének legalább 71,8 %-át, 
szemben a 2023-as 64,7 %-kal.  
 

A pedagógusok 2024. évi átlagbérének növekedését 
a felsőfokú végzettségűek 2023. évi átlagbérének (a 
KSH által közzétett) eredményadatai és a 
Pénzügyminisztérium hivatalos nemzetgazdasági 
bérnövekedési előrejelzései alapján kell 
meghatározni a 2024. évre. A pedagógusok 
béreinek ebből eredő emelése 2024. január 1-jétől 
visszamenőlegesen alkalmazandó. 

19. 

C1.R3. A tanári 
hivatás 
vonzerejének 
növelése 

Cél 

A közoktatási rendszerben dolgozó 
tanárok átlagbére 2025-ben a 
felsőfokú végzettséggel rendelkezők 
átlagbéréhez viszonyítva 

 %  71,8 80 
2. 
negyedév 

2025 

A közoktatási rendszerben dolgozó pedagógusok (a 
közoktatási törvényben meghatározottak szerint a 
közoktatási rendszerben felsőfokú végzettséggel 
rendelkező valamennyi pedagógus, a szakképzés 
kivételével) átlagbérének el kell érnie a felsőfokú 
végzettségűek átlagbérének legalább 80 %-át, 
szemben a 2024-es 71,8 %-kal.  
 

A pedagógusok 2025. évi átlagbérének növekedését 
a felsőfokú végzettségűek 2024. évi átlagbérének (a 
KSH által közzétett) eredményadatai és a 
Pénzügyminisztérium hivatalos nemzetgazdasági 
bérnövekedési előrejelzései alapján kell 
meghatározni a 2025. évre. A pedagógusok 
béreinek ebből eredő emelése 2025. január 1-jétől 
visszamenőlegesen alkalmazandó. 

20. 

C1.R3. A tanári 
hivatás 
vonzerejének 
növelése 

Mérföldkő 
A pályakezdő tanárok béremelését 
2025-re meghatározó jogszabály 
hatálybalépése 

A hatálybalépésére 
vonatkozó 
rendelkezések a 
jogszabályban 

   
2. 
negyedév 

2025 

Hatályba kell lépnie annak a jogszabálynak, amely 
megállapítja, hogy a pályakezdő pedagógusok 
(gyakornokok) 2025. évi béremelésnek 10 
százalékponttal magasabbnak kell lennie, mint a 
közoktatási rendszerben az adott évben dolgozó 
összes tanár átlagos béremelése. 

21. 

C1.R3. A tanári 
hivatás 
vonzerejének 
növelése 

Mérföldkő 

Béremelések alkalmazása a 
hátrányos helyzetű településeken 
dolgozó pedagógusok, a legalább 
10 %-os arányban hátrányos 

Jelentés a 
béremelések 
alkalmazásáról 

   
2. 
negyedév 

2026 

Jelentést kell készíteni, amely bemutatja a 16. és 20. 
mérföldkőnél említett pedagógus-béremelések 
2023–2026 közötti időszakban történő alkalmazását 
a hátrányos helyzetű településeken dolgozó 
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helyzetű tanulókkal rendelkező 
iskolákban dolgozó pedagógusok, 
valamint a pályakezdő tanárok 
esetében 
 

pedagógusok, a legalább 10 %-os arányban 
hátrányos helyzetű tanulókkal rendelkező és 
pedagógiai programjaikban az inkluzív oktatást 
célzó speciális pedagógiai módszereket 
meghatározó iskolákban dolgozó pedagógusok, 
valamint a pályakezdő tanárok esetében. 

22. 

C1.I3. A 
pedagógusok 
átképzése és az 
intézményvezetők 
vezetői készségeinek 
javítása 

Cél 

A közoktatási intézmények 
folyamatos szakmai 
továbbképzésben részesülő 
vezetőinek és vezetőhelyetteseinek 
száma 

 Szám 0 3 000 
2. 
negyedév 

2026 

A közoktatási intézmények legalább 3 000 
vezetőjének és vezetőhelyettesének kell részt 
vennie folyamatos szakmai továbbképzésen, hogy 
fejlesszék digitális és irányítási készségeiket. 

23. 

C1.I3. A 
pedagógusok 
átképzése és az 
intézményvezetők 
vezetői készségeinek 
javítása 

Cél 

A közoktatási intézmények 

folyamatos szakmai 

továbbképzésben részesülő 

pedagógusainak száma 

 Szám 0 5 000 
2. 
negyedév 

2026 

A pedagógusokkal a meglévő közoktatási 
koordinációs szervezeteken (Nemzeti Közoktatási 
Tanács, Közoktatási Stratégiai Kerekasztal) keresztül 
folytatott előzetes konzultáció alapján legalább 5 
000 alsó és felső tagozatos középiskolai tanárnak 
kell részt vennie szakmai továbbképzésen, hogy 
további szakképesítést és tanúsítványt szerezzen a 
nagy kereslettel rendelkező tanulmányi területek 
oktatásához. 
 

24. 
C1.I4. Új bölcsődei 
férőhelyek 
létrehozása 

Cél 

Az újonnan létrehozott bölcsődei 

férőhelyekre beíratott gyermekek 

száma 
 Szám 0 500 

4. 
negyedév 

2024 

Legalább 500 gyermeket kell beíratni a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv támogatásával létrehozott 
új bölcsődei férőhelyekre. 
 

25. 
C1.I4. Új bölcsődei 
férőhelyek 
létrehozása 

Cél 

Az újonnan létrehozott bölcsődei 

férőhelyekre beíratott további 

gyermekek száma 
 Szám 500 3 593 

4. 
negyedév 

2025 

Legalább 3 593 gyermeket kell beíratni a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv támogatásával 
létrehozott új bölcsődei férőhelyekre. 
 Az intézkedés előirányzatának legalább 70 %-át új 
épületek építésére, és legalább 11 %-át az 
infrastruktúra energiahatékonysági felújítására kell 
fordítani. A támogathatósági kritériumoknak meg 
kell határozniuk, hogy az új épületek elsődleges 
energiaigényének legalább 20 %-kal alacsonyabbnak 
kell lennie a közel nulla energiaigényű épületekre 
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Sorszám 
Kapcsolódó 

intézkedés (reform 
vagy beruházás) 

Mérföldkő / cél Elnevezés 
Minőségi mutatók  

(a mérföldkövekhez) 

Mennyiségi mutatók  
(a célokhoz) 

A végrehajtás 
indikatív 

ütemterve  
 Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése 

Mértékegység Alapérték  Cél  Negyedév Év 

vonatkozó követelménynél. 

26. 

C1.R4. A 

nyugdíjrendszer 

fenntarthatóságának 

javítása  

Mérföldkő 

Független nemzetközi szakértői 

jelentés a magyar nyugdíjrendszer 

hosszú távú fenntarthatósági 

kihívásainak kezelését célzó 

szakpolitikai lehetőségekről 

A jelentés 

közzététele 
   4. 

negyedév 
2023 

Egy független, széles körben elismert szolgáltatónak 
nemzetközi szakértői jelentést kell készítenie a 
hosszú távú fenntarthatósági kihívások kezelésére 
vonatkozó szakpolitikai lehetőségekről (az Európai 
Bizottság és a Gazdaságpolitikai Bizottság 
idősödésről szóló legutóbbi közös jelentésében 
szereplő közös feltételezések és előrejelzések 
alapján). A jelentésnek 

1) ki kell terjednie a nyugdíjrendszer állami 
nyugdíjpillérére, a munkaerőpiacra és – a szükséges 
mértékben – a munkával töltött életszakasz 
meghosszabbítása szempontjából releváns 
foglalkoztatási és adópolitikákra. A jelentésnek ki 
kell terjednie mind az új belépőkre, mind a meglévő 
járulékfizetőkre; 
 

2) diagnózist kell adnia a nyugdíjrendszerről és 
annak pénzügyi fenntarthatóságáról; 
 

3) konkrét szakpolitikai javaslatokat kell 
előterjesztenie (többek között, de nem 
kizárólagosan a munkával töltött életszakaszok 
meghosszabbítására összpontosítva, többek között 
a törvényes nyugdíjkorhatárnak a várható 
élettartamhoz való kötésével, valamint a tényleges 
nyugdíjkorhatár emelésével, a hosszabb munkával 
töltött életszakaszok ösztönzésével és a korai 
nyugdíjba vonulás szankcionálásával, miközben a 
nyugdíjasok közötti jövedelmi egyenlőtlenségeket is 
kezeli (figyelembe véve az uniós tagállamok bevált 
gyakorlatait); 

4) megfelelő bevételi intézkedések és automatikus 
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Sorszám 
Kapcsolódó 

intézkedés (reform 
vagy beruházás) 

Mérföldkő / cél Elnevezés 
Minőségi mutatók  

(a mérföldkövekhez) 

Mennyiségi mutatók  
(a célokhoz) 

A végrehajtás 
indikatív 

ütemterve  
 Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése 

Mértékegység Alapérték  Cél  Negyedév Év 

kiegyenlítő mechanizmusok révén biztosítania kell a 
nyugdíjrendszer hosszú- és középtávú 
fenntarthatóságát, valamint a 2021-es idősödési 
jelentés előrejelzéseihez képest 2070-re a GDP 
százalékában kifejezett nyugdíjkiadások előre jelzett 
növekedésének megfékezésével, a megfelelőség 
megőrzése mellett, különösen a jövedelmi 
egyenlőtlenségek kezelése révén; 

5) hatásvizsgálatot kell tartalmaznia 
(fenntarthatósági, egyenlőtlenségi és megfelelőségi 
szempontból) az említett szakpolitikai javaslatokról.  

A jelentést közzé kell tenni. 

27. 

C1.R4. A 

nyugdíjrendszer 

fenntarthatóságának 

javítása 

Mérföldkő 

A nyugdíjrendszer módosítására 

vonatkozó szakpolitikai javaslat 

elkészítése 

A kormány reformra 

és konzultációkra 

vonatkozó 

szakpolitikai 

javaslata  

 

   
2. 

negyedév 
2024 

A kormánynak a 26. mérföldkőnél említett jelentés 
megállapításainak alapján szakpolitikai javaslatot 
kell készítenie, amelyben felvázolja a javasolt 
reformlehetőségeket. A szakpolitikai javaslat a 
következő:  
1) – A kormány kormányhatározattal hagyja jóvá; 

2) – Konzultálnak a társadalmi és gazdasági 
partnerekkel és más érintettekkel, többek között a 
Nemzeti Gazdasági és Szociális Tanáccsal és az 
Idősügyi Tanáccsal; 

3) – Bemutatják és megvitatják az EPC idősügyi 
munkacsoportjában; 

4) – Nyilvános konzultációra nyújtják. 

28. 

C1.R4. A 

nyugdíjrendszer 

fenntarthatóságának 

javítása 

Mérföldkő 
A nyugdíjrendszert módosító 

jogszabály hatályba lépése 

A hatálybalépésére 

vonatkozó 

rendelkezések a 

jogszabályban 

   
1. 

negyedév 
2025 

A nyugdíjrendszer módosítására vonatkozó, a 
kormány jogalkotási javaslatán alapuló 
jogszabálynak hatályba kell lépnie. A jogszabály 

a) elősegíti a közép- és hosszú távú költségvetési 
fenntarthatóságot, 
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Sorszám 
Kapcsolódó 

intézkedés (reform 
vagy beruházás) 

Mérföldkő / cél Elnevezés 
Minőségi mutatók  

(a mérföldkövekhez) 

Mennyiségi mutatók  
(a célokhoz) 

A végrehajtás 
indikatív 

ütemterve  
 Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése 

Mértékegység Alapérték  Cél  Negyedév Év 

b) megerősíti az alacsonyabb jövedelmű 
nyugdíjasoknak fizetett nyugdíjak megfelelőségét, 

c) hozzájárul a munkával töltött életszakaszok 
meghosszabbításához, valamint 

d) a szükséges mértékben automatikus 
kiegyensúlyozó mechanizmusokat és egyéb 
parametrikus változásokat vezet be a 
nyugdíjrendszerbe. 

A kormány jogalkotási javaslatában figyelembe kell 
venni a konzultációk eredményeit, és azt részletes 
hatásvizsgálatnak kell kísérnie.  

A hatásvizsgálatnak be kell mutatnia, hogy – a 
kormány jogalkotási javaslata alapján – hogyan 
biztosítják a nyugdíjrendszer hosszú távú 
fenntarthatóságát megfelelő intézkedések és 
esetleges automatikus kiegyenlítő mechanizmusok 
révén, valamint azáltal, hogy 2070-re visszafogják a 
GDP százalékában kifejezett nyugdíjkiadások előre 
jelzett növekedését a legutóbbi idősödési jelentés 
előrejelzéseihez képest. A hatásvizsgálatnak az 
idősödésről szóló legutóbbi jelentés makrogazdasági 
és demográfiai előrejelzéseire vonatkozó közös 
feltételezéseken kell alapulnia.  
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B. 2. KOMPONENS: MAGASAN KÉPZETT, VERSENYKÉPES MUNKAERŐ 

 

A magyar helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense a szakképzési és 

felsőoktatási rendszerek korszerűsítéséhez járul hozzá. A zöld és digitális átállás kihívásaival 

azon keresztül foglalkozik, hogy energiahatékonysági felújítási és digitális felszerelési 

megoldásokat valósít meg a felsőoktatási intézmények és a szakképző iskolák épületeiben. A 

komponens emellett a készségfejlesztéssel, valamint a magasabb szintű kutatással és 

innovációval kapcsolatos kihívásokkal is foglalkozik, ösztönözve a vállalkozások és az 

egyetemek közös kutatási projektjeit. Az e komponenshez tartozó intézkedések fontosak a 

gazdaság helyreállítása és a jövőbeli válságokkal szembeni reziliencia fokozása 

szempontjából.  

A komponens központi célkitűzése a munkaerő és a vonatkozó képzési intézmények 

megerősítése a jelenlegi és esetleges új válságokkal szemben, valamint Magyarország 

társadalmi-gazdasági környezetének javítása céljából. Ennek érdekében a komponens céljai: i. 

versenyképes felsőoktatási rendszer létrehozása; ii. a szakképzett munkaerő elérhetőségének 

növeléséhez való hozzájárulás; valamint iii. a tudomány, az innováció és a képzés 

ökoszisztémájának támogatása.  

A komponens támogatja a kutatással és innovációval, valamint a zöld és digitális 

készségekkel kapcsolatos beruházások és reformok előmozdításáról szóló országspecifikus 

ajánlás (2022. évi 5. országspecifikus ajánlás) végrehajtását; a beruházásoknak a zöld és 

digitális átállásra, valamint az iskolák digitális infrastruktúrájára való összpontosításáról szóló 

országspecifikus ajánlás (2020. évi 2. országspecifikus ajánlás) végrehajtását; valamint a 

beruházásokkal kapcsolatos gazdaságpolitika kutatásra és innovációra való összpontosításáról 

szóló országspecifikus ajánlás (2019. évi 3. országspecifikus ajánlás) végrehajtását.  

Tekintettel a bemutatott intézkedésekre és a jelentős károkozás elkerülését célzó elv 

alkalmazásáról szóló technikai iránymutatással (2021/C 58/01) összhangban a helyreállítási és 

rezilienciaépítési tervben előirányzott mérséklő lépésekre, várhatóan a komponens keretében 

előirányzott intézkedések egyike sem fogja az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében 

jelentősen sérteni a környezeti célkitűzéseket. 

B.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése 

C2.R1.: A felsőoktatási képzések modernizációja 

A reform célja a felsőoktatás korszerűsítése gyakorlatorientáltabb elemek képzési 

követelményekbe való nagyobb arányú beépítésével. A program bizonyos területeken a 

szakképzéssel és az innovációs intézményekkel való képzési és infrastrukturális 

együttműködésre, valamint a felsőoktatás továbbképzési és átképzési rendszerének a 

munkaerőpiaci követelményekkel összhangban történő megerősítésére összpontosít.  

Az intézkedés részeként számos jogszabályt kell felülvizsgálni vagy módosítani, többek 

között a szellemi tulajdon kezeléséről, a szakképzési törvényben a vizsgaközpontok működési 

rendjéről, a vizsgaközpontok vizsgáztatási feladatainak ellátásának meghatározásáról, a 

tanártovábbképzésről, a digitális (e-tanulás, távoktatás, vegyes tanulás) képzésekről, valamint 

a felnőttképzésről és a felnőttoktatásról szóló jogszabályokat. A képzési területek 

korszerűsítése és a jogszabályok felülvizsgálata során figyelembe kell venni a zöld és digitális 

készségekkel kapcsolatos munkaerőpiaci igényeket. A reform várhatóan 15 felsőoktatási 

képzési terület – például a jog és a közigazgatás, a közgazdaságtan, az orvos- és 

egészségtudományok, a mezőgazdaság, a művészet, a természettudományok – korszerűsítését 

eredményezi. A reformnak a felsőoktatási képzési területekre vonatkozó, felülvizsgálandó 

szabályozásokat meghatározó jelentésen kell alapulnia. A jelentést a Magyar Felsőoktatási 

Akkreditációs Bizottság, a Magyar Rektori Konferencia és az Oktatási Hivatal közösen készíti 
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el, adott esetben a felsőoktatási intézmények bevonásával. A reformnak részét képezi a 

korszerűsített képzési struktúra elemeinek az érdekelt felek és a célcsoportok körében történő 

terjesztése is.  

A reform végrehajtásának határideje 2023. december 31. 

 

C2.I1.: A felsőoktatás intézményi innovációja és tevékenységeinek erősítése  

A beruházás célja távoktatási tartalmak, egy képzésirányítási rendszer, valamint a 

mikrotanúsítványokat kiállító felsőoktatási intézmények által szervezett felnőttoktatási 

tanfolyamok fejlesztése. A mikrotanúsítvány a rövid ideig tartó tanulási tapasztalatok során 

szerzett tanulási eredmények igazolására szolgál, amelyeket átlátható szabványok alapján 

értékeltek. Az igazolást egy közokirat tartalmazza, amelyben a következők szerepelnek: a 

jogosult neve, az elért tanulási eredmények, az értékelési módszer, az igazoló szerv és adott 

esetben a képesítési keretrendszer szintje és a megszerzett kreditek. A mikrotanúsítványok a 

tanuló tulajdonában vannak, megoszthatók, hordozhatók, nagyobb tanúsítványokká vagy 

képesítésekké vonhatók össze, és az európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszerben (ECTS) 

biztosítanak krediteket. A mikrotanúsítványokat elfogadott szabványok szerint végzett 

minőségbiztosítás támasztja alá.  

Ezen intézkedés keretében 19 mikrotanúsítványt nyújtó képzést kell kidolgozni és alkalmazni 

a felsőoktatási intézményekben. Az újonnan kidolgozott mikrotanúsítványoknak figyelembe 

kell venniük a gazdaság igényeit. A mikrotanúsítványokat az egész életen át tartó tanulást és a 

foglalkoztathatóságot szolgáló mikrotanúsítványok európai megközelítéséről szóló, 2022. 

május 25-i tanácsi ajánlásban szereplő, a mikrotanúsítványok leírására szolgáló 

meghatározással és állandó európai elemekkel összhangban kell kidolgozni. A beruházás 

eredményeként egyre több diák/személy fog mikrotanúsítványt szerezni és részt venni a 

felsőoktatási intézmények digitális készségfejlesztési programjaiban. Az érintett felsőoktatási 

intézményekben felnőttképzési tevékenységekben részt vevő legalább 600 személynek 

kreditértékű mikrotanúsítványt kell szereznie ECTS-kreditekkel. Emellett legalább 1 800 

digitális oktatási anyagot kell kidolgozni, beleértve az oktatási anyagokat, a szöveges 

tartalmakat, a podcastokat, a képernyőfelvételeket, a videókat, a kvízeket, a 

referenciaanyagokat, a számítógépes tartalmakat, a webalapú tartalmakat, a digitális játékokat 

stb. Az érintett felsőoktatási intézmények legalább 34 000 hallgatójának és dolgozójának 

(beleértve a tanárokat is) kell részt vennie a digitális készségek, kompetenciák és tudás 

fejlesztésére irányuló, ezen intézkedés szerinti programokban. A tanárok képzésének 

különösen a digitális eszközök tanításhoz és digitális oktatási anyag fejlesztéséhez való 

használatához szükséges készségekre kell összpontosítania.  

A beruházás végrehajtásának határideje 2026. június 30. 

 

C2.I2.: A felsőoktatási intézmények infrastruktúrájának korszerűsítése és digitalizációja  

A beruházás célja a felsőoktatási intézmények vonzerejének növelése, valamint a zöld és 

digitális átállás támogatása modernizált infrastruktúra, digitalizáció és kapacitásfejlesztési 

tevékenységek révén.  

A beruházás a következőkből áll: 

i. a felsőoktatási intézmények energiahatékonysági felújítása az átlagosan legalább 30 %-os 

primerenergia-megtakarítás elérése érdekében; 

ii. új épületek építése felsőoktatási intézmények számára, amelyek primerenergia-igénye 

legalább 20 %-kal elmarad a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelménytől;  
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iii. digitális eszközök vásárlása és üzembe helyezése felsőoktatási intézmények számára 

(például interaktív megjelenítő felületek vagy nagy érintőképernyők, laptopok, notebookok, 

számítógépek, multimédiás stúdiók, a digitális oktatást/tanulást/tanulásirányítási rendszert 

támogató multimédiás és/vagy interaktív eszközök, a digitális tananyagok 

fejlesztéséhez/tartalmak strukturált gyűjtéséhez, tárolásához, kategorizálásához és az online 

tartalmakhoz a kereshetőségre, hozzáférhetőségre, átjárhatóságra és újrafelhasználhatóságra 

vonatkozó uniós irányelvnek megfelelő hozzáféréshez szükséges IKT-eszközök, az oktatási 

tevékenység közvetítéséhez szükséges rendszerek, a digitális oktatást támogató 

kommunikációs és kollaboratív rendszerek, multimédiás tárolórendszerek, a digitális 

tartalmak kereshetőségét és hozzáférhetőségét biztosító online katalógus, a digitális oktatási 

szoftverek licencei, zárt rendszerű távtanulási képzésirányító rendszer és a kapcsolódó 

tananyagszerkesztési rendszerek lincencei, felhőalapú szolgáltatások rendszerei); 

iv. kapacitásfejlesztési tevékenységek, beleértve képzések, konferenciák és készségfejlesztési 

tevékenységek szervezését; műhelyek és laboratóriumok felszerelése tanulási célokra; 

alapvető létesítmények, készségfejlesztő laboratóriumok, nyelvtanfolyamok és 

kompetenciaképzés kidolgozása az egyetemek igényei alapján. 

A beruházás végrehajtásának határideje 2026. június 30. 

 

C2.I3.: Digitális tantervek kidolgozása a szakképzés számára 

A beruházás célja a képzett munkaerő rendelkezésre állásának elősegítése azáltal, hogy a 

szakképzésben részt vevő valamennyi diák számára biztosítják a digitális oktatáshoz való 

hozzáférést.  

A beruházás eredményeként legalább 75 digitális tananyagot kell kifejleszteni az egyes 

szakmákhoz kapcsolódó szakképzéshez, és legalább 13 000, a megfelelő szakmához 

kapcsolódó szakképzésben vagy felnőttoktatásban részt vevő hallgató (egyéni felhasználó) 

számára kell hozzáférést biztosítani ezekhez a digitális tananyagokhoz. A 12/2020. (II. 7.) 

Korm. rendelet 45. cikkének (1) bekezdése alapján digitális tananyagokat dolgoznak ki a 

Kulturális és Innovációs Minisztérium ellenőrzésén kívül eső ágazatokban. 

Ezt a beruházást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által közzétett, digitális 

tantervek kidolgozására irányuló pályázati felhíváson keresztül hajtják végre. 

A beruházás végrehajtásának határideje 2026. március 31. 

 

C2.I4.: Szakképzési infrastruktúra a 21. században  

A beruházás célja az energiahatékonyság előmozdítása, általános infrastruktúra-fejlesztések 

végrehajtása, valamint a szakképzési centrumok digitalizáltságának javítása. Ugyanakkor a 

digitális infrastruktúrával rendelkező, korszerűbb iskolaépületeknek köszönhetően a diákok 

jobb környezetben tanulhatnak, ami várhatóan az oktatási eredményeik javulásában is 

tükröződik majd.  

A beruházás legalább 16 kiválasztott szakképzési centrum energiahatékonysági felújításából 

és IKT-eszközökkel történő felszereléséből áll. A beruházás egyéb infrastruktúra-

fejlesztéseket is magában foglal, például a műhelyek felszerelését, az oktatási területek 

felújítását, a tananyagok, eszközök és bútorok beszerzését. A centrumok kiválasztásának 

objektív és átlátható kritériumokon kell alapulnia, mint például az adott gazdasági térség 

munkaerőpiaci kereslete, a szakképzési centrumok infrastruktúrájának és eszközeinek 

állapota, a centrumok hátrányos helyzetű régiókban való elhelyezkedése, a hátrányos helyzetű 

diákok aránya, valamint a korábbi programokkal való kapcsolatok és koherencia. Az 

energiahatékonysági felújítási programnak átlagosan legalább 30 %-os primerenergia-
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megtakarítást vagy a közvetlen és közvetett üvegházhatásúgáz-kibocsátás legalább 30 %-os 

csökkentését kell eredményeznie. 

A beruházás végrehajtásának határideje 2026. március 31. 

 

C2.I5.: A Központi Vizsgaközpont kialakítása  

A beruházás célja egy budapesti központi vizsgaközpont létrehozása annak érdekében, hogy 

megteremtsék a magas színvonalú szakmai vizsgák feltételeit bizonyos szakmáknál, amelyek 

esetében a vizsgaközpontok hálózata regionális szinten nem biztosítja a megfelelő területi 

lefedettséget.  

E beruházás része a Központi Vizsgaközpont kialakítása, ahol legalább 30 szakmára és 

szakmai képesítésre vonatkozóan lehet vizsgát tenni. Az intézkedés magában foglalja a 

Központ épületének felújítását, beleértve az energiahatékonyság javítását, egyéb 

épületfelújításokat, valamint az osztálytermek, vizsgatermek, műhelyek és 

kiszolgálóhelyiségek áttervezését és felszerelését.  

Az energiahatékonysági felújításnak átlagosan legalább 30 %-os primerenergia-megtakarítást 

vagy az üvegházhatásúgáz-kibocsátás legalább 30 %-os csökkentését kell eredményeznie. A 

vizsgaközpontot a szakképzési központoktól elkülönülő vizsgahelyként kell kialakítani.  

A beruházás végrehajtásának határideje 2026. március 31. 

 

C2.I6.: Nemzeti kutatás-fejlesztési laboratóriumok létrehozása 

A beruházás célja további nemzeti kutatás-fejlesztési laboratóriumok létrehozása az ország 

innovációs ökoszisztémájának megerősítése érdekében. Ezeket a nemzeti laboratóriumokat 

hivatalos kutatási konzorciumban alakítják ki, többek között egyetemek, kutatóintézetek és 

más közszereplők (mint például a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és az Országos 

Meteorológiai Szolgálat) által, amelyek az érintett kutatási területeken végzett kutatás és 

publikáció céljából jönnek létre.  

Az intézkedés nemzeti laboratóriumok létrehozására irányul, és magában foglalja a kutatási 

támogatásokat, a berendezések beszerzését és az infrastrukturális fejlesztést. A nemzeti 

laboratóriumok a zöld és a digitális átállás és a Magyarország előtt álló társadalmi-gazdasági 

kihívások szempontjából releváns kutatási területekkel foglalkoznak, és a biztonságos 

társadalom és környezet, az egészségügy, az ipar és a digitalizáció tematikus területei köré 

szerveződnek. E tematikus területek olyan témákat foglalnak magukban, mint például a 

megújuló energia, az adatvezérelt egészségügy, a gyógyszerkutatás és -fejlesztés, a 

vízbiztonság, a mesterséges intelligencia és az autonóm rendszerek. A laboratóriumok 

kutatási projektjeinek és az azokhoz kapcsolódó szerződéseknek (beleértve az érintett kutatók 

és egyéb személyzet munkaszerződéseit is) határozott időtartamra kell szólniuk, amely nem 

haladhatja meg 2026. június 30-át. 

Az intézkedés magában foglalja a nemzeti laboratóriumok teljesítményéről szóló, a Nemzeti 

Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által készített jelentés közzétételét. A jelentés 

tájékoztatást nyújt i. a laboratóriumok tevékenységéről és eredményeiről azon a kutatási 

területen, amelyen tevékenykedtek, beleértve az általuk nemzeti szinten kezelt globális 

kihívásokat, ii. a konzorciumok összetételéről (állami és magánpartnerek), valamint iii. arról, 

hogy ezek a nemzeti laboratóriumok hogyan járultak hozzá a magyar innovációs 

ökoszisztéma megerősítéséhez. 

A beruházás végrehajtásának határideje 2026. június 30. 
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B.2.  Mérföldkövek, célok, mutatók és a vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának ütemterve 

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy 
beruházás) 

Mérföldkő/cél Elnevezés 
Minőségi mutatók  

(a mérföldkövekhez) 

Mennyiségi mutatók  
(a célokhoz) 

A végrehajtás 
indikatív ütemterve  

 Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése 

Mértékegység Alapérték  Cél  Negyedév Év 

29 
C2.R1. A felsőoktatási 
képzések 
modernizációja 

Cél 
Modernizált 
felsőoktatási képzési 
területek száma 

 Szám 0 15 
4. 
negyedév 

2023 

A Magyar Akkreditációs Bizottság, a Magyar Rektori 
Konferencia, az Oktatási Hivatal és a felsőoktatási 
intézmények korszerűsítik a 15 felsőoktatási képzési 
területet azáltal, hogy a tantervbe több 
gyakorlatorientáltabb elemet építenek be, és 
felülvizsgálják a vonatkozó szabályokat, többek között 
a szellemi tulajdon kezeléséről, a szakképzési 
törvényben a vizsgaközpontok működési rendjéről, a 
vizsgaközpontok vizsgáztatási feladatainak ellátásának 
meghatározásáról, a tanárok továbbképzéséről, a 
digitális képzésekről (e-tanulás, távoktatás, vegyes 
tanulás), valamint a felnőttképzésről és a 
felnőttoktatásról szóló jogszabályokat. 

30 

C2.I1. A felsőoktatás 
intézményi innovációja 
és tevékenységeinek 
erősítése  

Mérföldkő 

Pályázati felhívás 
közzététele a digitális 
tananyagok 
fejlesztését végző 
egyetemek kiválasztása 
céljából  

A helyreállítási és 
rezilienciaépítési 
tervért felelős 
nemzeti hatóság 
pályázati felhívásának 
közzététele 

      
2. 
negyedév 

2023 

Pályázati felhívást kell közzétenni zárt rendszerű 
távoktatási tartalom- és képzésirányítási rendszer, 
valamint a felsőoktatási felnőttképzés (az európai 
kreditátviteli és -gyűjtési rendszer (ECTS) 
kreditpontjait biztosító mikrotanúsítványok) 
fejlesztésére. A pályázati dokumentációban foglalt 
követelményeknek biztosítaniuk kell a magyar 
felsőoktatási intézmények közötti – a tulajdonosi 
szerkezetükre is kiterjedő – 
megkülönböztetésmentességet. A potenciális 
mikrotanúsítványok listájának figyelembe kell vennie a 
gazdaság igényeit. A mikrotanúsítványokat az egész 
életen át tartó tanulást és a foglalkoztathatóságot 
szolgáló mikrotanúsítványok európai megközelítéséről 
szóló, 2022. május 25-i tanácsi ajánlásban szereplő, a 
mikrotanúsítványok leírására szolgáló meghatározással 
és állandó európai elemekkel összhangban kell 
kidolgozni. 

31 

C2.I1. A felsőoktatás 
intézményi innovációja 
és tevékenységeinek 
erősítése  

Cél 

A digitális tartalmat 
nyújtó 
mikrotanúsítványok 
száma  

  Szám 0 19 
4. 
negyedév 

2024 

A 30. mérföldkőnél említett felhívást követően a 
felsőoktatási intézményeknek legalább 19, ECTS 
kreditpontokkal rendelkező, mikrotanúsítványokat 
nyújtó kreditértékű kurzushoz kell digitális 
tananyagokat kidolgozniuk. A mikrotanúsítványokat az 
egész életen át tartó tanulást és a 
foglalkoztathatóságot szolgáló mikrotanúsítványok 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy 
beruházás) 

Mérföldkő/cél Elnevezés 
Minőségi mutatók  

(a mérföldkövekhez) 

Mennyiségi mutatók  
(a célokhoz) 

A végrehajtás 
indikatív ütemterve  

 Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése 

Mértékegység Alapérték  Cél  Negyedév Év 

európai megközelítéséről szóló, 2022. május 25-i 
tanácsi ajánlásban szereplő, a mikrotanúsítványok 
leírására szolgáló meghatározással és állandó európai 
elemekkel összhangban kell kidolgozni. 

32 

C2.I1. A felsőoktatás 
intézményi innovációja 
és tevékenységeinek 
erősítése  

Cél 

Felsőoktatási 
intézményekben 
mikrotanúsítványt 
szerzett 
hallgatók/személyek 
száma 

  Szám  0 600 
2. 
negyedév 

2026 

Az érintett felsőoktatási intézményekben 
felnőttképzési tevékenységekben részt vevő legalább 
600 hallgatónak/személynek kreditértékű 
mikrotanúsítványt kell szereznie ECTS-kreditekkel. 

33 

C2.I1. A felsőoktatás 
intézményi innovációja 
és tevékenységeinek 
erősítése  

Cél 

A felsőoktatás számára 
kidolgozott digitális 
oktatási anyag száma 
 

 Szám 0 1 800 
2. 
negyedév 

2026 

Az érintett felsőoktatási intézmények számára 
legalább 1 800 digitális oktatási anyagot kell 
kidolgozni. A digitális oktatási anyag magában foglalja 
az oktatási anyagokat, a szöveges tartalmakat, a 
podcastokat, a képernyőfelvételeket, a videókat, a 
kvízeket, a referenciaanyagokat, a számítógépes 
tartalmakat, a webalapú tartalmakat, a digitális 
játékokat stb. 
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C2.I1. A felsőoktatás 
intézményi innovációja 
és tevékenységeinek 
erősítése  

Cél 

A digitális készségek 
fejlesztését célzó 
programokban részt 
vevő felsőoktatási 
hallgatók és dolgozók 
száma 

  Szám 0 34 000 
2. 
negyedév 

2026 

Az érintett felsőoktatási intézmények legalább 34 000 
hallgatója és dolgozója (beleértve a tanárokat is) részt 
vesz a digitális készségek, kompetenciák és tudás 
fejlesztésére irányuló, ezen intézkedés szerinti 
programokban. A tanárok képzésének a digitális 
eszközök tanításhoz és digitális oktatási anyag 
fejlesztéséhez való használatához szükséges 
készségekre kell összpontosítania. 
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C2.I2. A felsőoktatási 
intézmények 
infrastruktúrájának 
korszerűsítése és 
digitalizációja 

Mérföldkő 

Pályázati felhívás 
közzététele az 
épületek 
energiahatékonysági 
felújítása, új épületek 
építése, új digitális 
berendezések 

A pályázati felhívás 
közzététele a 
felsőoktatási 
intézményekért 
felelős minisztérium 
által 

   
1. 
negyedév 

2022 

Pályázati felhívást kell kiírni az épületek 
energiahatékonysági felújítására, új épületek 
építésére, digitális berendezések beszerzésére és 
üzembe helyezésére és a felsőoktatási intézmények 
kapacitásfejlesztési tevékenységeire vonatkozóan. A 
felhívásban az intézkedésben előirányzott összeg 
legalább 2,5 %-át új épületek építésére, legalább 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy 
beruházás) 

Mérföldkő/cél Elnevezés 
Minőségi mutatók  

(a mérföldkövekhez) 

Mennyiségi mutatók  
(a célokhoz) 

A végrehajtás 
indikatív ütemterve  

 Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése 

Mértékegység Alapérték  Cél  Negyedév Év 

beszerzése és a 
felsőoktatási 
intézmények 
kapacitásfejlesztési 
tevékenységei céljából  

22,5 %-át az infrastruktúra energiahatékonysági 
felújítására, legalább 41,5 %-át új IKT-berendezésekre, 
a fennmaradó összeget pedig kapacitásfejlesztési 
tevékenységekre kell elkülöníteni, beleértve a 
következőket: képzések, konferenciák és 
készségfejlesztési tevékenységek szervezése; 
műhelyek és laboratóriumok felszerelése tanulási 
célokra; alapvető létesítmények, készségfejlesztő 
laboratóriumok, nyelvtanfolyamok és 
kompetenciaképzés kidolgozása az egyetemek igényei 
alapján. Az energiahatékonysági beruházások 
támogathatósági kritériumai közé tartozik az a 
követelmény, hogy a felújítás eredményeként a 
felújított infrastruktúra esetében átlagosan legalább 
30 %-os primerenergia-megtakarítást kell elérni. A 
támogathatósági kritériumok azt is meghatározzák, 
hogy az új épületek primerenergia-szükségletének 
legalább 20 %-kal alacsonyabbnak kell lennie a közel 
nulla energiaigényű épületekre vonatkozó 
követelménynél. A pályázati dokumentációban foglalt 
követelményeknek biztosítaniuk kell a magyar 
felsőoktatási intézmények közötti – a tulajdonosi 
szerkezetükre is kiterjedő – 
megkülönböztetésmentességet. Az állami 
vagyonkezelői alapok nem támogathatók 
kedvezményezettként a pályázati felhívás keretében. A 
projektek kiválasztása a felhívásban meghatározott 
objektív kritériumok alapján történik, mint például a 
beruházási költségekhez kapcsolódó 
energiahatékonyság-növekedés, a digitális eszközök 
beszerzésének költséghatékonysága, a tanáronként 
rendelkezésre álló számítógépek száma, a felsőfokú 
végzettséggel rendelkező tanárok aránya, a hátrányos 
helyzetű hallgatók aránya az egyetemeken. 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy 
beruházás) 

Mérföldkő/cél Elnevezés 
Minőségi mutatók  

(a mérföldkövekhez) 

Mennyiségi mutatók  
(a célokhoz) 

A végrehajtás 
indikatív ütemterve  

 Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése 

Mértékegység Alapérték  Cél  Negyedév Év 

36 

C2.I2. A felsőoktatási 
intézmények 
infrastruktúrájának 
korszerűsítése és 
digitalizációja 

Cél 

Az 
épületinfrastruktúrák 
energiahatékony 
felújítása és új 
épületek építése 
felsőoktatási 
intézményekben 

 Négyzetméter 0 25 145 
2. 
negyedév 

2026 

A felsőoktatási intézmények legalább 25 145 
négyzetméternyi infrastruktúráját kell felújítani a 
legalább 30 %-os primerenergia-megtakarítás elérése 
érdekében, vagy új épületeket kell építeni a közel nulla 
energiaigényű épületekre vonatkozó követelménynél 
legalább 20 %-kal alacsonyabb primerenergia-igény 
elérése érdekében.  

37 

C2.I2. A felsőoktatási 
intézmények 
infrastruktúrájának 
korszerűsítése és 
digitalizációja 

Cél 

Digitális eszközök 
üzembe helyezése a 
felsőoktatási 
intézmények 
épületeiben  

  
IKT-eszközök 
száma 

0 22 300 
2. 
negyedév 

2026 

Legalább 22 300 IKT-eszközt kell beszerezni és üzembe 
helyezni a felsőoktatási intézményekben. Ezen IKT-
eszközök közé tartoznak a következők: interaktív 
megjelenítő felületek vagy nagy érintőképernyők, 
számítógépek és laptopok, multimédiás stúdiók, a 
digitális oktatást/tanulást/tanulásirányítási rendszert 
támogató multimédiás és/vagy interaktív eszközök, a 
digitális tananyagok fejlesztéséhez/tartalmak 
strukturált gyűjtéséhez, tárolásához, kategorizálásához 
és az online tartalmakhoz a kereshetőségre, 
hozzáférhetőségre, átjárhatóságra és 
újrafelhasználhatóságra vonatkozó uniós irányelvnek 
megfelelő hozzáféréshez szükséges IKT-eszközök, az 
oktatási tevékenység közvetítéséhez szükséges 
rendszerek, a digitális oktatást támogató 
kommunikációs és kollaboratív rendszerek, 
multimédiás tárolórendszerek, a digitális tartalmak 
kereshetőségét, hozzáférhetőségét biztosító online 
katalógus, a digitális oktatási szoftverek licencei, zárt 
rendszerű távtanulási képzésirányító rendszer és a 
kapcsolódó tananyagszerkesztési rendszerek lincencei, 
felhőalapú szolgáltatások rendszerei. 

38 

C2.I2. A felsőoktatási 
intézmények 
infrastruktúrájának 
korszerűsítése és 
digitalizációja 

Mérföldkő  

Jelentés a felsőoktatási 
intézmények 
kapacitásfejlesztési 
tevékenységeiről  

A jelentés közzététele    
2. 
negyedév 

2026 

Jelentést kell közzétenni, amely bemutatja az ezen 
intézkedés keretében végrehajtott kapacitásfejlesztési 
tevékenységek eredményeit, beleértve a 
következőket: képzések, konferenciák és 
készségfejlesztési tevékenységek szervezése; 
műhelyek és laboratóriumok felszerelése tanulási 
célokra; alapvető létesítmények, készségfejlesztő 
laboratóriumok, nyelvtanfolyamok és 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy 
beruházás) 

Mérföldkő/cél Elnevezés 
Minőségi mutatók  

(a mérföldkövekhez) 

Mennyiségi mutatók  
(a célokhoz) 

A végrehajtás 
indikatív ütemterve  

 Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése 

Mértékegység Alapérték  Cél  Negyedév Év 

kompetenciaképzés kidolgozása az egyetemek igényei 
alapján. 

39 
C2.I3. Digitális 
tantervek kidolgozása a 
szakképzés számára 

Mérföldkő 

Pályázati felhívás 
közzététele a digitális 
tananyagok 
kidolgozása céljából 

A Nemzeti 
Szakképzési és 
Felnőttképzési Hivatal 
pályázati felhívásának 
közzététele 

      
2. 
negyedév 

2023 

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalnak ki 
kell írnia a digitális tananyagok kidolgozására irányuló 
pályázati felhívást. A felhívásban meg kell határozni, 
hogy a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 45. cikke (1) 
bekezdése alapján a Kulturális és Innovációs 
Minisztérium ellenőrzésén kívül eső ágazatokban kell 
kidolgozni digitális tananyagokat. 

40 
C2.I3. Digitális 
tantervek kidolgozása a 
szakképzés számára 

Cél 
A szakképzéshez 
kifejlesztett digitális 
tananyagok száma 

 Szám   0  75 
3. 
negyedév 

2025 

Legalább 75 digitális tananyagot fejlesztenek ki az 
egyes szakmákhoz kapcsolódó szakképzéshez, amelyek 
használatára a tanulóknak készen kell állniuk. 

41 
C2.I3. Digitális 
tantervek kidolgozása a 
szakképzés számára 

Cél 

A továbbfejlesztett 
digitális tananyagokon 
alapuló kurzusokon 
részt vevő, 
szakképzésben tanulók 
száma 

  Szám 0 13 000 
1. 
negyedév 

2026 

A 40. mérföldkőnél említett digitális tananyagok által 
érintett ágazatokhoz tartozó szakmákhoz kapcsolódó 
szakképzésében vagy felnőttoktatásban részt vevő 
legalább 13 000 hallgató (egyéni felhasználó) számára 
kell hozzáférést biztosítani a továbbfejlesztett digitális 
tananyagokhoz. A hallgatók számát a szakképzési 
centrumok regisztrációs és tanulmányi rendszerében 
rögzített adatokból kell kinyerni. 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy 
beruházás) 

Mérföldkő/cél Elnevezés 
Minőségi mutatók  

(a mérföldkövekhez) 

Mennyiségi mutatók  
(a célokhoz) 

A végrehajtás 
indikatív ütemterve  

 Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése 

Mértékegység Alapérték  Cél  Negyedév Év 

42 
C2.I4. Szakképzési 
infrastruktúra a 21. 
században  

Mérföldkő 

Legalább 16 
szakképzési centrum 
kiválasztása a 
fejlesztési programban 
való részvételre 

  
Legalább 16 
szakképzési centrum 
kiválasztására 
vonatkozó határozat 
közzététele a 
szakképzésért felelős 
minisztérium 
weboldalán 

   
4. 
negyedév 

2022 

A fejlesztési programban részt vevő legalább 16 
centrumot a különböző centrumok fejlesztési tervei 
alapján kell kiválasztani. A kiválasztásnak objektív és 
átlátható kritériumokon kell alapulnia, mint például az 
adott gazdasági térség munkaerőpiaci kereslete, a 
szakképzési centrumok infrastruktúrájának és 
eszközeinek állapota, a szakképzési centrumok 
hátrányos helyzetű régiókban való elhelyezkedése, a 
hátrányos helyzetű diákok aránya, a korábbi 
programokkal való kapcsolatok és koherencia.  

43 
C2.I4. Szakképzési 
infrastruktúra a 21. 
században  

Cél 

A szakképzési 
centrumok 
energiahatékonysági 
felújítása  

  Négyzetméter 0 69 175 
2. 
negyedév 

2026 

Legalább 16 szakképzési centrumban minimum 69 175 
négyzetméternyi épületterület energiahatékonysági 
felújítását kell elvégezni, és átlagosan legalább 30 %-
kal csökkenteni kell az üvegházhatást okozó gázok 
közvetlen és közvetett kibocsátását, vagy legalább 
30 %-os primerenergia-megtakarítást kell elérni. 

44 
C2.I4. Szakképzési 
infrastruktúra a 21. 
században  

Cél 
IKT-eszközök 
beszerzése szakképzési 
centrumok számára  

  Szám 0 13 825 
2. 
negyedév 

2026 

13 825 IKT-eszközt kell beszerezni és üzembe helyezni 
legalább 16 szakképzési centrumban. Az új IKT-
eszközök között notebookok, táblagépek, a 
kollaboratív tanulási teret és a tudásmegosztást 
szolgáló eszközök találhatók.  

45 
C2.I4. Szakképzési 
infrastruktúra a 21. 
században  

Cél 

Korszerűsített 
infrastruktúrával 
rendelkező szakképzési 
centrumok száma 

  Szám 0 16 
2. 
negyedév 

2026 

Legalább 16 szakképzési centrumot korszerűsíteni kell, 
például energiahatékonysági felújításokra van szükség 
(a 43. cél szerint), új IKT-berendezéseket kell 
beszerezni (a 44. cél szerint) és egyéb általános 
infrastrukturális fejlesztéseket kell végezni (ideértve a 
műhelyek felújítását és felszerelését, az oktatási 
területek felújítását, a tananyagok, eszközök, bútorok 
– padok és szekrények – beszerzését).  
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy 
beruházás) 

Mérföldkő/cél Elnevezés 
Minőségi mutatók  

(a mérföldkövekhez) 

Mennyiségi mutatók  
(a célokhoz) 

A végrehajtás 
indikatív ütemterve  

 Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése 

Mértékegység Alapérték  Cél  Negyedév Év 

46 
C2.I5. A Központi 
Vizsgaközpont 
kialakítása  

Mérföldkő 

A Központi 
Vizsgaközpont 
felújítására és 
fejlesztésére irányuló 
közbeszerzési 
szerződés(ek) 
odaítélése 

 
Értesítés 
közbeszerzési 
szerződés(ek) 
odaítéléséről 

      
4. 
negyedév 

2023 

A Központi Vizsgaközpont felújítására és fejlesztésére 
irányuló közbeszerzési eljárásokat le kell folytani, és a 
közbeszerzési szerződéseket oda kell ítélni. A 
szerződések magukban foglalják a Központi 
Vizsgaközpont épületének felújítását, beleértve az 
osztálytermek, vizsgatermek és műhelyek, valamint a 
kiszolgálóhelyiségek áttervezését és felszerelését. Az 
intézkedés költségvetésének legalább 20 %-át 
energiahatékonysági felújításokra kell fordítani, ami 
legalább 30 %-os primerenergia-megtakarítást vagy az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás legalább 30 %-os 
csökkenését eredményezi.  

47 
C2.I5. A Központi 
Vizsgaközpont 
kialakítása  

Mérföldkő 
A Központi 
Vizsgaközpont 
befejezése  

A Központi 
Vizsgaközpont 
működésének 
megkezdése 

   
1. 
negyedév 

2026 

A Központi Vizsgaközpont fejlesztése befejeződik, és a 
Központ megkezdi működését. A Budapesten 
létrehozott Központi Vizsgaközpont megteremti a 
magas színvonalú szakmai vizsga feltételeit, amely 
legalább 30 olyan szakmára és szakmai képesítésre 
terjed ki, amelyek esetében az akkreditált 
vizsgaközpontok hálózata regionális szinten nem 
biztosítja a megfelelő területi lefedettséget.  

 48 

C2.I6. Nemzeti kutatás-
fejlesztési 
laboratóriumok 
létrehozása 

Cél 

További nemzeti 
laboratóriumok 
létrehozása öt 
tematikus kutatási 
területen 

  Szám 15 29 
2. 
negyedév 

2022 

A 14 további nemzeti laboratórium konzorciumban 
kerül kialakításra felsőoktatási intézmények, 
kutatóintézetek, vállalatok, továbbá egyéb 
közigazgatási intézmények (pl. Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal vagy az Országos Meteorológiai 
Szolgálat) részvételével. A nemzeti laboratóriumok a 
biztonságos társadalom és környezet, az egészségügy, 
valamint az ipar és a digitalizáció tematikus kutatási 
területei köré szerveződnek. A laboratóriumokat azzal 
a céllal hozzák létre, hogy hozzájáruljanak a magyar 
innovációs ökoszisztéma megerősítéséhez.  
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Mértékegység Alapérték  Cél  Negyedév Év 

 49 

C2.I6. Nemzeti kutatás-
fejlesztési 
laboratóriumok 
létrehozása 

Mérföldkő 
Jelentés a nemzeti 
laboratóriumok 
teljesítményéről 

A Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és 
Innovációs Hivatal 
jelentésének 
közzététele 

   
2. 
negyedév 

2026 

Az ezen intézkedés alapján létrehozott nemzeti 
laboratóriumok teljesítményéről a Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Hivatal jelentést készít és tesz 
közzé. A jelentés tájékoztatást nyújt az érintett 
nemzeti laboratóriumok tevékenységéről, beleértve 
legalább a következő elemeket: i. a laboratóriumok 
tevékenysége és eredményei azon a kutatási 
területen, amelyen tevékenykedtek, beleértve az 
általuk nemzeti szinten kezelt globális kihívásokat, ii. a 
konzorciumok összetétele (állami és magánpartnerek), 
valamint iii. e nemzeti laboratóriumok hozzájárulása a 
magyar innovációs ökoszisztéma megerősítéséhez. A 
jelentés értékeli a nemzeti laboratóriumok 
eredményességét a gazdaság kutatási és innovációs 
tevékenységeinek támogatása szempontjából, és 
ajánlásokat tesz a kutatás támogatásának javítására.  
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C. 3. KOMPONENS: FELZÁRKOZÓ TELEPÜLÉSEK 

 

A magyar helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense a Covid19-világjárvány 

által különösen a legszegényebb településeken felerősített társadalmi-gazdasági és területi 

kihívásokkal foglalkozik, ás olyan problémákat kezel, mint a munkaerőpiachoz és a 

közszolgáltatásokhoz való hozzáférés hiányát, az alapellátásban dolgozó szakemberek hiányát 

és általánosságban a szegénységet.  

A komponens fő célja, hogy integrált szociálpolitikai beavatkozás révén alapszolgáltatásokat 

nyújtson Magyarországon a 300 leghátrányosabb helyzetű település lakosainak (az 1404/2019 

(VII.05.) Korm. határozat és az 1057/2021. (II.19.) Korm. határozat által meghatározottak 

szerint). E komponens intézkedéseinek köre a tágabb Felzárkózó települések program szerves 

részét képezi. A komponsens hozzájárul a szociális jogok európai pillére 19. alapelvének 

lakhatással kapcsolatos részének és az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférésről szóló 20. 

alapelvének való megfeleléshez.  

E célból a komponens céljai: i. szociális lakások építése és felújítása a megfelelő lakhatási 

feltételek biztosítása érdekében; ii. szociális naperőművek létrehozása; iii. a helyi 

sajátosságokon és a helyi gazdasági kultúra megerősítésén alapuló foglalkoztatás és 

készségfejlesztés ösztönzése; valamint iv. jobb tanulási eredmények elérése a 

közösségorientált pedagógia révén. 

A komponens hozzájárul a szociális támogatás megfelelőségének javítására, valamint az 

alapvető szolgáltatásokhoz, a minőségi oktatáshoz és a megfelelő lakhatáshoz való hozzáférés 

mindenki számára történő biztosítására vonatkozó országspecifikus ajánlásoknak (2020. évi 2. 

és 2022. évi 3. országspecifikus ajánlás), a legkiszolgáltatottabb csoportok munkaerőpiaci 

integrációjának biztosítására vonatkozó országspecifikus ajánlásoknak (2019. évi 2. és 2022. 

évi 3. országspecifikus ajánlás), valamint a beruházásoknak a zöld átállásra és a digitális 

átállásra való összpontosítására vonatkozó országspecifikus ajánlásoknak (2020. évi 3. és 

2022. évi 6. országspecifikus ajánlás) való megfeleléshez. 

Tekintettel a bemutatott intézkedésekre és a jelentős károkozás elkerülését célzó elv 

alkalmazásáról szóló technikai iránymutatással (2021/C 58/01) összhangban a helyreállítási és 

rezilienciaépítési tervben előirányzott mérséklő lépésekre, várhatóan a komponens keretében 

előirányzott intézkedések egyike sem fogja az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében 

jelentősen sérteni a környezeti célkitűzéseket. 

C.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése 

C3.R1: A leghátrányosabb helyzetű települések hatékony integrált támogatási 

keretfeltételeinek megteremtése 

Az intézkedés célja a leghátrányosabb helyzetű magyarországi települések fejlesztésére és a 

lakosaikat érintő fő társadalmi-gazdasági kihívások kezelésére irányuló Felzárkózó 

települések program hatékony és átlátható végrehajtásának támogatása.  

Az intézkedés két, a Felzárkózó települések program végrehajtásának és nyomon követésének 

a keretfeltételeit meghatározó tevékenységből áll. Először a program különböző elemeit 

végrehajtó nem kormányzati szervezeteket kell kiválasztani a szakértelemre, a kapacitásra és 

az érdemekre vonatkozó objektív kritériumokon alapuló átlátható eljárással. Az eljárási 

szabályzatot közzé kell tenni a program weboldalán. Azután tematikus monitoringbizottságot 

kell létrehozni a Felzárkózó települések programra vonatkozóan az eredmények áttekintése és 

a program hatékonyságának további növelésére irányuló ajánlások megfogalmazása céljából. 

A monitoringbizottság által végzett felülvizsgálatnak ki kell terjednie a 300 leghátrányosabb 

helyzetű településen a program céljait támogató, nemzeti és uniós forrásból (beleértve az 

ESZA+ és ERFA elemeit is) finanszírozott vonatkozó beavatkozásokra. E célból a 
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monitoringbizottság tagjai közé tartoznak az illetékes minisztériumok és hatóságok, az 

önkormányzatok képviselői, a társadalmi felzárkózással és a roma integrációval foglalkozó 

civil szervezetek. A civil társadalmi szervezeteket szakmai tapasztalat, kapacitás és érdemek 

alapján kell kiválasztani. A monitoringbizottság rendszeresen, legalább negyedévente 

ülésezik. Dokumentumait, beleértve a jegyzőkönyveket is, közzé kell tenni a program erre a 

célra szolgáló honlapján. 

A reform végrehajtásának határideje 2023. március 31. 

 

C3.I1: Szociális lakások építése, felújítása, lakhatási körülmények javítása 

A beruházás célja a Felzárkózó települések program keretében kiválasztott leghátrányosabb 

településeken élők életminőségének és lakhatási körülményeinek javítása, valamint a 

lakhatási szegénység enyhítése, összhangban a szociális jogok európai pillérével.  

Az intézkedés legalább 1 600 lakás megvásárlását és felújítását, valamint 400 új épület 

építését és szociális lakásként történő bérbeadását foglalja magában. Az új házak építését 

lehetőség szerint a településen legközpontibb részén, a romos házak és az üres telkek 

kihasználásával kell megvalósítani. Elszigetelt területen, illetve a település lakott területén 

kívül szociális lakást nem lehet biztosítani. Új és felújított szociális lakóépületek az esetek 

kisebb részében a célzott településeken kívül, nem szegregált, a foglalkoztatáshoz és a 

szolgáltatásokhoz való jobb hozzáféréssel rendelkező lakókörnyezetben is elhelyezkedhetnek, 

de ezekben az esetekben a házakat a 300 célzott településen élő embereknek kell odaítélni, 

akik a bérlakásokra nyílt pályázat útján jelentkezhetnek és önkéntes alapon költözhetnek a 

településükön kívüli lakásba.  

Az intézkedés részeként beavatkozási tervet kell készíteni és közzétenni. Az említett terv 

iránymutatást nyújt a felújítandó lakások és a felépítendő új szociális lakások kiválasztásához. 

A tervnek figyelembe kell vennie az igények feltérképezésére végzett felméréseket, és a 

projekteket úgy kell kiválasztani, hogy megelőzzék a további szegregációs kockázatokat, 

valamint kezeljék a meglévőket. 

A felújítás részeként lakásonként legalább egy fűthető helyiség és egy fürdőszoba felújításra 

kerül, valamint biztonságos áramvételi pontok és kerítések kerülnek kialakításra, valamint 

szolgáltatásként rágcsáló- és rovarirtásra kerül sor. Ezek a felújított és új építésű lakások a 

Felzárkózó települések programot végrehajtó szervezetek tulajdonába kerülnek legalább 20 

évre, és azokat egy szociális lakásügynökség kezeli közszolgáltatási szerződés keretében. A 

nyílt pályázat útján kiválasztandó szociális lakásügynökség a nyilvános pályázati eljárás 

keretében kiválasztott jogosult bérlőknek adja bérbe a lakásokat. Az új épületeknek meg kell 

felelniük a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó szabványnak. 

A beruházás végrehajtásának határideje 2026. június 30. 

 

C3.I2: Közösségi megújulóenergia-termelés és -felhasználás a hátrányos helyzetű 

településeken 

A beruházás célja naperőművek létesítése a Felzárkózó települések program keretében 

kiválasztott leghátrányosabb településeken vagy azok közelében. A termelőkapacitás legalább 

20 évre a Felzárkózó Települések programot végrehajtó szervezetek tulajdonába kerül. Az új 

erőművek által termelt nettó bevételt az energiaszegénység által sújtott háztartásoknak, 

különösen a három év alatti gyermeket nevelő családoknak nyújtott különböző természetbeni 

szociális juttatások – például a legalább egy elektromos fűtéssel fűtött helyiség – 

finanszírozására kell felhasználni. A családokat nyílt pályázat útján kell kiválasztani. A 

beruházásnak köszönhetően várhatóan javulni fognak az alacsony jövedelmű háztartások 
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életkörülményei. Ezenkívül az új elektromos fűtés felváltja a fosszilis tüzelőanyaggal való 

fűtést, ezért az intézkedés várhatóan javítani fogja a levegőminőséget is a célzott 

településeken. 

Azokban az esetekben, ahol a hálózati kapacitás nem teszi lehetővé, hogy a beruházásra a 

célzott települések közigazgatási területén belül kerüljön sor, műszakilag indokolt esetben a 

célzott településeken kívül is létesíthetők naperőművek, feltéve, hogy az erőművek által 

termelt bevételt a célzott településeken található háztartások fűtésének támogatására 

használják. 

A beruházásnak legalább 25 000 kWp megújulóenergia-termelési kapacitás telepítését kell 

megvalósítania, lehetővé téve legalább 5 000 veszélyeztetett család éves villamosenergia-

szükségletének támogatását. 

A beruházás végrehajtásának határideje 2025. december 31. 

 

C3.I3: A helyi sajátosságokon alapuló foglalkoztatás és készségfejlesztés előmozdítása 

Az intézkedés célja a helyi gazdaság fejlődésének ösztönzése, és olyan helyi gazdasági 

struktúrák létrehozása, amelyek a 300 leghátrányosabb település lakosaira összpontosítanak. 

Az intézkedés várhatóan hozzájárul az érintett településeken élők munkaerőpiaci 

kiszolgáltatottságának csökkentéséhez azáltal, hogy növeli munkaerőpiaci integrációjukat és 

javítja a célzott településeken a munkalehetőségeket. Az intézkedés a helyi diagnózisokból 

származó cselekvési terveken és gazdaságfejlesztési stratégiákon alapuló gazdaságfejlesztési 

beavatkozások széles eszköztárát alkalmazza. A gazdaságfejlesztési beavatkozások elindítását 

szociális terepmunkával és szociális munkások helyi hálózatával kell támogatni.  

A beruházás keretében legalább 10 000 fő vesz részt munkaszocializációs programokban. A 

programok képzést, személyes mentorálást, személyre szabott szolgáltatásokat és legalább 6 

hónapos foglalkoztatást tartalmaznak. Konkrétabban a programok képzési tevékenységekkel, 

valamint az elhelyezkedésre és a munkahely megtartására irányuló intenzív és átfogó 

mentorálás biztosításával támogatják a leghátrányosabb települések munkaképes korú 

lakosságának nyitott munkaerőpiaci integrációját. Az intézkedés eredményeként várhatóan 

javulnak a program résztvevőinek készségei és foglalkoztathatósága, így az intézkedés 

hozzájárul a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatottságának növekedéséhez.  

A beruházás végrehajtásának határideje 2026. június 30. 

 

C3.I4: Közösségorientált pedagógia 

Az intézkedés célja, hogy javítsa az oktatási eredményeket és az oktatásban való részvételi 

arányt a leghátrányosabb helyzetű területeken azáltal, hogy célzott támogatást nyújt a 

tanulóknak és bevonja családjaikat az iskolai életbe. 

Az intézkedés inkluzív pedagógiai fejlesztést biztosít a Felzárkózó települések program 

keretében kiválasztott leghátrányosabb helyzetű települések legalább 100 közoktatási 

intézményében. A támogatás a közoktatási intézmények szociális diagnózisát, kibővített 

iskolai programokat, valamint ösztöndíjakat a középiskolák számára, különösen az 

érettségihez vezető középfokú oktatáshoz kapcsolódó ösztöndíjakat foglal magában. Az 

intézkedésnek meg kell előznie a további, és kezelnie kell a meglévő oktatási szegregációt.  

A beruházás végrehajtásának határideje 2026. június 30. 
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C.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és 

ütemterv 

Sorszám 
Kapcsolódó 

intézkedés (reform 
vagy beruházás) 

Mérföldkő / cél Elnevezés 
Minőségi mutatók  

(a mérföldkövekhez) 

Mennyiségi mutatók  
(a célokhoz) 

A végrehajtás 
indikatív ütemterve  

 Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése 

Mértékegység Alapérték  Cél  Negyedév Év 

50 

C3.R1. A 
leghátrányosabb 
helyzetű 
települések 
hatékony integrált 
támogatási 
keretfeltételeinek 
megteremtése 

Mérföldkő 

A Felzárkózó 
települések program 
különböző elemeit 
végrehajtó szervezetek 
átlátható kiválasztása 

A végrehajtó 
szervezetek 
kiválasztására 
vonatkozó eljárási 
szabályzat 
közzététele  

   
4. 
negyedév  

2021 

Az eljárási szabályzat biztosítja a Felzárkózó települések 
program különböző elemeit végrehajtó nem kormányzati és 
egyéb szervezetek átlátható kiválasztását. Az eljárási 
szabályzatot közzé kell tenni a Felzárkózó települések program 
weboldalán. A kiválasztás a szakértelemre, a kapacitásra és az 
érdemekre vonatkozó objektív kritériumokon alapul. 
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C3.R1. A 
leghátrányosabb 
helyzetű 
települések 
hatékony integrált 
támogatási 
keretfeltételeinek 
megteremtése 

Mérföldkő 

A leghátrányosabb 
helyzetű települések 
támogatásával 
foglalkozó 
monitoringbizottság 
létrehozása 

    
1. 
negyedév 

2023 

Tematikus monitoringbizottság létrehozása a Felzárkózó 
települések program tekintetében, beleértve annak ESZA+ és 
ERFA elemeit, esetleg más hasonló társadalmi befogadási 
programokra is kiterjedően. A monitoringbizottság célja az 
eredmények áttekintése és ajánlások megfogalmazása a 
program hatékonyságának további növelésére. A 
monitoringbizottság tagjai közé tartoznak az illetékes 
minisztériumok és hatóságok, az önkormányzatok képviselői, a 
társadalmi felzárkózással és a roma integrációval foglalkozó 
civil szervezetek. A civil társadalmi szervezeteket szakmai 
tapasztalat, kapacitás és érdemek alapján kell kiválasztani. A 
monitoringbizottság legalább negyedévente ülésezik. 
Dokumentumait, beleértve a jegyzőkönyveket is, közzé kell 
tenni a program erre a célra szolgáló honlapján. 
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C3.I1. Szociális 
lakások építése, 
felújítása, lakhatási 
körülmények 
javítása 

Mérföldkő 

Az érintett települések 
lakhatási 
diagnózisokon alapuló 
beavatkozási tervének 
elfogadása 

A beavatkozási terv 
közzététele az erre a 
célra létrehozott 
weboldalon 

      
 2. 
negyedév 

2022 

A Felzárkózó Települések program fő szervezője beavatkozási 
tervet fogad el a felújítási igények és azon települések 
meghatározására, ahol új szociális lakásokat kell építeni. Új és 
felújított szociális lakóépületek kívételesen a 300 
leghátrányosabb településen kívül (nem szegregált, a 
foglalkoztatáshoz és a szolgáltatásokhoz való jobb 
hozzáféréssel rendelkező lakókörnyezetben) is 
elhelyezkedhetnek, de ezekben az esetekben a lakásokat a 300 
célzott településen élő embereknek kell odaítélni, akik a 
bérlakásokra nyílt pályázat útján jelentkezhetnek és önkéntes 
alapon költözhetnek a településükön kívüli lakásba. A tervnek 
figyelembe kell vennie az igények feltérképezésére irányuló 
felméréseket, és a projektek kiválasztása nem okozhat 
szegregációs kockázatot. A tervet közzé kell tenni a Felzárkózó 
települések program weboldalán.  
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Sorszám 
Kapcsolódó 

intézkedés (reform 
vagy beruházás) 

Mérföldkő / cél Elnevezés 
Minőségi mutatók  

(a mérföldkövekhez) 

Mennyiségi mutatók  
(a célokhoz) 

A végrehajtás 
indikatív ütemterve  

 Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése 

Mértékegység Alapérték  Cél  Negyedév Év 
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C3.I1. Szociális 
lakások építése, 
felújítása, lakhatási 
körülmények 
javítása 

Cél  Lakásfelújítás 
 

Szám 0 800 
4. 
negyedév  

2024 

A közzétett beavatkozási terv alapján kiválasztott legalább 800 
lakás megvásárlása és felújítása, valamint szociális lakásként 
történő bérbeadása. Az intézkedés olyan beavatkozásokat 
foglal magában, mint lakásonként legalább egy fűthető 
helyiség és egy fürdőszoba felújítása, valamint biztonságos 
áramvételi pontok kialakítása, kerítés kialakítása, valamint 
szolgáltatásként rágcsáló- és rovarirtás. Ezek a felújított 
lakások a Felzárkózó települések programot végrehajtó 
szervezetek tulajdonába kerülnek legalább 20 évre, és azokat 
egy szociális lakásügynökség kezeli közszolgáltatási szerződés 
keretében. A szociális lakásügynökség a lakásokat a jogosult 
bérlők számára bérlakás formájában, nyilvános pályázati 
rendszeren keresztül utalja ki. 
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C3.I1. Szociális 
lakások építése, 
felújítása, lakhatási 
körülmények 
javítása 

Cél 
További lakások 
felújítása  

Szám 800 1 600 
2. 
negyedév 

2026 

A közzétett beavatkozási terv alapján kiválasztott legalább 
további 800 lakás megvásárlása és felújítása. Az intézkedés 
olyan beavatkozásokat foglal magában, mint lakásonként 
legalább egy fűthető helyiség és egy fürdőszoba felújítása, 
valamint biztonságos áramvételi pontok kialakítása, kerítés 
kialakítása, valamint szolgáltatásként rágcsáló- és rovarirtás. 
Ezek a felújított lakások az 53. mérföldkőnél leírtaknak 
megfelelően kerülnek tulajdonba, és az ott leírtak szerint 
kezelik ezeket és adják bérbe a jogosult bérlőknek. 
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C3.I1. Szociális 
lakások építése, 
felújítása, lakhatási 
körülmények 
javítása 

Cél 
Új szociális lakások 
építése 

 

Szám 0 200 
4. 
negyedév 

2024 

Legalább 200 új szociális lakás építése a közzétett beavatkozási 
terv alapján. Az új épületeknek meg kell felelniük a közel nulla 
energiaigényű épületekre vonatkozó szabványnak. Az új házak 
építését lehetőség szerint a településen legközpontibb részén, 
a romos házak és az üres telkek kihasználásával kell 
megvalósítani. Ezek az új építésű lakások az 53. mérföldkőnél 
leírtaknak megfelelően kerülnek tulajdonba, és az ott leírtak 
szerint kezelik ezeket és adják bérbe a jogosult bérlőknek. 
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C3.I1. Szociális 
lakások építése, 
felújítása, lakhatási 
körülmények 
javítása 

Cél  
További új szociális 
lakások építése   

Szám 200 400 
2. 
negyedév 

2026 

Legalább további 200 új szociális lakás építése a közzétett 
beavatkozási terv alapján. Az új épületeknek meg kell felelniük 
a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó szabványnak. 
Az új házak építését lehetőség szerint a településen 
legközpontibb részén, a romos házak és az üres telkek 
kihasználásával kell megvalósítani. Ezek az új építésű lakások az 
53. mérföldkőnél leírtaknak megfelelően kerülnek tulajdonba, 
és az ott leírtak szerint kezelik ezeket és adják bérbe a jogosult 
bérlőknek. 
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Sorszám 
Kapcsolódó 

intézkedés (reform 
vagy beruházás) 

Mérföldkő / cél Elnevezés 
Minőségi mutatók  

(a mérföldkövekhez) 

Mennyiségi mutatók  
(a célokhoz) 

A végrehajtás 
indikatív ütemterve  

 Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése 

Mértékegység Alapérték  Cél  Negyedév Év 
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C3.I2. Megújuló 
energiatermelés és 
felhasználás a 
hátrányos helyzetű 
településeken 

Cél  

Megújulóenergia-
termelési kapacitás 
telepítése a hátrányos 
helyzetű településeken 
vagy azok javára 

 
kWp 0 12 500 

4. 
negyedév 

2023 

A 300 leghátrányosabb település némelyikén megújuló energia 
termelésére alkalmas erőműveket kell építeni, amelyek 
termelési kapacitása legalább 12.500 kWp.  
Azokban az esetekben, ahol a hálózati kapacitás nem teszi 
lehetővé, hogy a beruházásra a célzott települések 
közigazgatási területén belüli felzárkozó településeken kerüljön 
sor, naperőművek műszakilag indokolt esetben kivételesen a 
300 célzott településen kívül is létesíthetők, feltéve, hogy az 
erőművek által termelt bevételt a 300 célzott településen 
található háztartások fűtésének támogatására használják. 
A termelőkapacitás legalább 20 évre a Felzárkózó Települések 
programot végrehajtó szervezetek tulajdonába kerül. Az 
említett szervezetek a villamosenergia-termelés nettó 
bevételét (az energiaeladásból származó bevétel csökkentve az 
erőmű üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokkal) a 300 
településen élő legalább 2500 veszélyeztetett család legalább 
egy fűtött helyiség fűtési célú éves villamosenergia-
szükségletének támogatására fordítják, nyílt pályázat útján. A 
tulajdonos elkülönített könyvelést vezet az erőmű 
üzemeltetésével kapcsolatos bevételek, kiadások és újraosztott 
pénzügyi támogatások rögzítése és az azokról való beszámolás 
céljából.  
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C3.I2. Megújuló 
energiatermelés és 
felhasználás a 
hátrányos helyzetű 
településeken 

Cél 

További 
megújulóenergia-
termelési kapacitás 
telepítése a hátrányos 
helyzetű településeken 
vagy azok javára 
 
 

 
kWp 12 500 25 000 

4. 
negyedév 

2025 

A 300 leghátrányosabb település némelyikén megújuló energia 
termelésére alkalmas további erőműveket kell építeni, 
amelyek termelési kapacitása legalább 12 500 kWp.  
Azokban az esetekben, ahol a hálózati kapacitás nem teszi 
lehetővé, hogy a beruházásra a célzott települések 
közigazgatási területén belüli felzárkozó településeken kerüljön 
sor, naperőművek műszakilag indokolt esetben kivételesen a 
300 célzott településen kívül is létesíthetők, feltéve, hogy az 
erőművek által termelt bevételt a 300 célzott településen 
található háztartások fűtésére használják. 
A termelőkapacitás legalább 20 évre a Felzárkózó Települések 
programot végrehajtó szervezetek tulajdonába kerül. Az 
említett szervezetek a villamosenergia-termelés nettó 
bevételét (az energiaeladásból származó bevétel csökkentve az 
erőmű üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokkal) a 300 
településen élő (az előző célon felül további) legalább 2500 
veszélyeztetett család legalább egy fűtött helyiség fűtési célú 
éves villamosenergia-szükségletének támogatására fordítják, 
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Sorszám 
Kapcsolódó 

intézkedés (reform 
vagy beruházás) 

Mérföldkő / cél Elnevezés 
Minőségi mutatók  

(a mérföldkövekhez) 

Mennyiségi mutatók  
(a célokhoz) 

A végrehajtás 
indikatív ütemterve  

 Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése 

Mértékegység Alapérték  Cél  Negyedév Év 

nyílt pályázat útján. A tulajdonos elkülönített könyvelést vezet 
az erőmű üzemeltetésével kapcsolatos bevételek, kiadások és 
újraosztott pénzügyi támogatások rögzítése és az azokról való 
beszámolás céljából. 
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C3.I3. A helyi 
sajátosságokon 
alapuló 
foglalkoztatás és 
készségfejlesztés 
előmozdítása 

Cél 
Részvétel 
munkaszocializációs 
programokban 

 Szám 0 4 000 
4. 
negyedév 

2023 

A célzott településeken legalább 4 000 személy vesz részt 
munkaszocializációs programokban, amelyek képzést, 
személyes mentorálást, személyre szabott szolgáltatásokat és 
legalább 6 hónapos foglalkoztatást tartalmaznak. A 
közmunkákban való részvétel nem vehető figyelembe e 
beruházás keretében.  
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C3.I3. A helyi 
sajátosságokon 
alapuló 
foglalkoztatás és 
készségfejlesztés 
előmozdítása 

Cél 
További részvétel 
munkaszocializációs 
programokban 

 
Szám 4 000 10 000 

2. 
negyedév 

2026 
A célzott településekről legalább további 6 000 személy vesz 
részt foglalkoztatási programokban, az 59. mérföldkőnél 
meghatározottak szerint.  

61 
C3.I4. 
Közösségorientált 
pedagógia 

Cél 

A közoktatási és 
szakképzési 
intézmények 
pedagógiai fejlesztése 
a kiválasztott 
településeken 

 
Szám 0 40 

4. 
negyedév 

2023 

A kiválasztott településeken legalább 40 közoktatási és 
szakképzési intézmény részesül inkluzív pedagógiai 
fejlesztésben. A támogatás a közoktatási intézmények szociális 
diagnózisát, kibővített iskolai programokat, ösztöndíjakat a 
középiskolák számára (érettségihez vezető középfokú 
oktatáshoz kapcsolódó ösztöndíjak), közösségorientált tanítási 
módszerek alkalmazását és karrier-tanácsadást foglal 
magában. 
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C3.I4. 
Közösségorientált 
pedagógia 

Cél 

További közoktatási és 
szakképzési 
intézmények 
pedagógiai fejlesztése 
a kiválasztott 
településeken 

 
Szám 40 100 

2. 
negyedév 

2026 

A kiválasztott településeken legalább további 60 közoktatási és 
szakképzési intézmény részesül inkluzív pedagógiai 
fejlesztésben. A támogatás a közoktatási intézmények szociális 
diagnózisát, kibővített iskolai programokat, ösztöndíjakat a 
középiskolák számára (érettségihez vezető középfokú 
oktatáshoz kapcsolódó ösztöndíjak), közösségorientált tanítási 
módszerek alkalmazását és karrier-tanácsadást foglal 
magában. 

 



 

 

 

D. 4. KOMPONENS: VÍZGAZDÁLKODÁS 

 

Magyarország helyreállítási és rezilienciaépítési tervének ez a komponense a vízgazdálkodással 

és különösen az aszály veszélyével összefüggésben Magyarország előtt álló kihívások kezelésére 

irányul. A vízhiány rontja a víztestek, az ökoszisztémák és a mezőgazdasági területek állapotát.  

Ez a komponens új vízhálózatok kiépítésén és a meglévő vízügyi rendszerek újjáépítésén, egy 

helyi és nemzeti szinten működő, hatékony monitoringrendszer létrehozásán és az új fenntartható 

vízgazdálkodási közösségek létrehozásán keresztül meghatározott mezőgazdasági 

vízgazdálkodási megoldások bevezetését támogatja. A komponenshez tartozó intézkedések egy 

másik részének célja a Natura 2000 hálózathoz tartozó Hanság vízpótlásának biztonságosabbá 

tétele, valamint egy olyan gondolkodási folyamat beindítása és olyan végrehajtási intézkedések 

meghatározása, amelyek – elsősorban természetalapú megoldások alkalmazásával – felgyorsítják 

az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást a vízgazdálkodás területén.  

A komponensben foglalt intézkedések elsősorban a vízhiányos területeken belüli vízpótlásra és 

jobb vízvisszatartásra, a csapadékvíz és a felvízi vízforrásokból származó vizek visszatartásának 

megerősítésére, a felszín alatti vizek védelmére és a vízkészletek ökológiailag helyes 

fenntartására összpontosítanak. Magyarország vízgazdálkodási monitoringrendszerének a 

monitoringállomások számának növelésével történő továbbfejlesztése várhatóan elősegíti az 

illetékes hatóságok számára a vízkivétel hatékonyabb kezelését. 

A komponens hozzájárul a fenntartható vízgazdálkodás területére irányuló beruházásokkal 

kapcsolatos országspecifikus gazdaságpolitikai ajánlások teljesítéséhez (2020. évi 3. és 2022. évi 

5. országspecifikus ajánlás).  

Tekintettel a bemutatott intézkedésekre és a jelentős károkozás elkerülését célzó elv 

alkalmazásáról szóló technikai iránymutatással (2021/C 58/01) összhangban a helyreállítási és 

rezilienciaépítési tervben előirányzott mérséklő lépésekre, várhatóan a komponens keretében 

előirányzott intézkedések egyike sem fogja az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében 

jelentősen sérteni a környezeti célkitűzéseket.  

 

D.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése 

C4.R1: Szemléletformálás 

A reform célja a meglévő termelői tárulások (öntözési közösségek) működési területének 

bővítése és olyan „fenntartható vízgazdálkodási közösségekké” történő átalakítása, amelyek a 

fenntartható vízgazdálkodási gyakorlatra és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást biztosító 

fenntartható megoldásokra összpontosítanak. Ennek érdekében a 2019. évi CXIII. törvény és a 

302/2020. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításával bővíteni kell a meglévő termelői tárulások 

működési területét. A fenntartható vízgazdálkodási (és ezen belül vízmegtartási) gyakorlat 

előmozdítása és a bevált módszerek cseréje érdekében új „fenntartható vízgazdálkodási 

közösségeket” kell létrehozni. A reform keretében figyelemfelhívó kampányok is indulnak a 

Belügyminisztérium által szervezett tájékoztató rendezvények formájában annak érdekében, 

hogy az újonnan létrehozott és a már meglévő „fenntartható vízgazdálkodási közösségek” jobban 

tudatában legyenek a fenntartható vízgazdálkodás fontosságának, és szert tegyenek a gyakorlati 

átültetés hatékony módozataival kapcsolatos know-howra.  



 

 

A reformnak legalább 50 000 hektár olyan szántóterületre kell kiterjednie, amelyen 

víztakarékosabb mezőgazdasági gyakorlatra térnek át.1  

A reform végrehajtásának határideje 2026. március 31. 

 

C4.I1: Főművi vízpótlórendszerek építési munkái, új hálózatok és rendszerek kialakítása 

A beruházás célja a vízzel ellátatlan területek vízpótlását, valamint a víztől függő ökoszisztémák, 

a természetmegőrzési területek és a Natura 2000 hálózathoz tartozó területek vízzel való 

ellátottságát biztosító rendszerek felújítása. A beruházás mögöttes célja a felszín alatti 

vízkészletek védelme a felszíni vízkészletek károsítása nélkül. A területgazdálkodás 

természetmegőrzési céljait figyelembe véve a tervezett tevékenységnek ki kell terjednie a 

mederszakaszok és a kezelősávok szükséges mértékű felújítására, valamint a vízkormányzást és 

vízvisszatartást biztosító meglévő műtárgyak felújítására, illetőleg újak építésére.  

Az érintett területen kívülről pótolt víz iránti nem fenntartható kereslet – és az ebből fakadó, az 

alacsony vízállásos időszakban szükségessé váló, a felszíni vizekből történő vízpótlás iránti 

megnövekedett igény – kockázatának minimalizálása érdekében célirányos védintézkedésekkel 

kell biztosítani a csapadékvízből és a felvízi vízforrásokból az érintett terület talajába jutó víz 

visszatartásának maximalizálását.  

Ebből a célból Magyarországnak jelentős természetalapú vízvisszatartási megoldásokat2 kell 

belefoglalnia az építési tervekbe, különös tekintettel a következőkre: N01 (mélyedések és 

mesterséges tavak), N07 (a holtági tavak stb. újbóli összekapcsolása) és N13 (a talajvízbe történő 

természetes elszivárgás helyreállítása).3 

A beruházás két projektből áll:  

i) A Duna-Tisza-közi Homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának javítása, 

helyreállítása – I. ütem 

A tevékenység egyfelől a Homokhátság északi gerincét érinti, másfelől pedig a Tisza 

vízkészletére alapozott tiszaalpári vízpótló rendszer rekonstrukcióját és továbbfejlesztését 

foglalja magában.  

A Tisza vízkészletére alapozott vízpótlás terén el kell végezni a tiszaalpári vízpótló rendszer 

rekonstrukcióját és továbbfejlesztését. A jelenlegi rendszer bővítése érdekében fel kell újítani a 

régebbi vízpótló műveket és a Baloghalmi-csatornát, továbbá Tiszaalpár–Nyárlőrincipuszta 

térségében egy új tározót kell létesíteni. Az újjáépíteni tervezett csatornaszakaszok vizének 

biztosítása érdekében a folyón szivattyútelepeket (Tiszaalpárnál vízkivételi főművet, az Alpári 

holtágnál nyomásközpontot) és vízkormányzó műtárgyakat kell építeni. A munka másik része a 

                                                           
1 Az öntözőcsatornákból történő oldalirányú vízátszivárgás nem tekinthető természetalapú megoldásnak. 
2 E természetalapú megoldások közé a következők tartoznak (az „NWRM report – 53 NWRM illustrated” című 

kiadvány alapján): N01 – az esővizet és a felszíni lefolyások vizét a felszín alatti vizekbe szivárogtató mélyedések és 

mesterséges tavak; N02 – a vizes élőhelyek helyreállítása és kezelése; N03 – az árterek helyreállítása és kezelése; 

N04 – folyókanyarulatok újbóli kialakítása; N05 – a patakmedrek renaturalizációja; N06 – a szezonális és az 

időszakos vízfolyások helyreállítása és újbóli összekapcsolása; N07 – a holtági tavak stb. újbóli összekapcsolása; 

N13 – a talajvízbe történő természetes elszivárgás helyreállítása.  
3 Az öntözőcsatornákból történő oldalirányú vízátszivárgás nem tekinthető természetalapú megoldásnak. 



 

 

Szikrai-Holt-Tiszán és az Alpári-Holt-Tiszán lévő tározók vízcseréjét és ökológiai 

revitalizációját foglalja magában.  

A projekt célja az ökológiai szükségleteknek megfelelő vízpótlás feltételeinek biztosítása, a 

vízforrások minőségének javítása és mennyiségének növelése, valamint a vízkárokkal szembeni 

védekezés hatékonyságának növelése. A meglévő vízforrások megtartásán túlmenően a projekt 

operatív célja az időszakos ár- és belvizek biztonságos levezetése, a vízkivételi lehetőségek 

biztosítása és a vízforrások hasznosításához szükséges feltételek megteremtése. A projekt 

eredményeképpen megnő a terület vízvisszatartó és víztározó képessége, és javul a talaj 

vízmérlege. 

A projekt megvalósításának határideje 2026. június 30.  

ii) A Rábaköz-Tóköz vízpótlásának fejlesztése  

A projekt keretében elvégzik a Vág–Sárdos-ér–Megág-csatorna egy meghatátozott szakaszának 

rekonstrukcióját és szelvénybővítését. A projekt keretében sor kerül továbbá a torkolati zsilipek 

felújítására, egy duzzasztó és egy szabályozó műtárgy építésére, valamint átereszek építésére a 

becsatlakozó árkokon. A Keszeg-ér felújítása keretében gondoskodni kell egyebek mellett a 

meder iszapolásáról. Emellett a Kis-Rába vízkészletéből származó, a Keszeg-éren át a Vág–

Sárdos-ér–Megág-csatornába érkező ökológiai vízpótlás kiegészítéseképpen építeni kell egy 

csatornát és egy duzzasztót a két meglévő csatorna között. 

A projekt megvalósításának határideje 2026. június 30.  

Mindkét projekt esetében: 

A projektek várhatóan jelentős környezeti hatással járó valamennyi részére vonatkozóan a 

2011/92/EU irányelvvel összhangban környezeti hatásvizsgálatot kell végezni, és el kell végezni 

a 2000/60/EK irányelv összefüggésében szükséges összes értékelést. A projekttervekbe bele kell 

foglalni a szükséges mérséklő intézkedéseket. A projektekkel kapcsolatban a fentiekben 

meghatározott követelményektől el lehet térni annyiban, amennyiben azt a tervezett mérséklő 

intézkedések szükségessé teszik.  

Emellett a beruházásoknak összhangban kell lenniük a vadon élő madarak védelméről szóló 

2009/147/EK irányelv (madárvédelmi irányelv) és a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő 

állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv (élőhelyvédelmi irányelv) 

rendelkezéseivel. 

Klímavédelmi kockázatértékelést is kell végezni.  

Vízkivétel esetén az illetékes hatóság engedélye szükséges. A vízkivételt minden olyan esetben 

el kell kerülni, amikor az érintett víztestek nincsenek vagy várhatóan a jövőben nem lesznek jó 

állapotban vagy jó potenciálisan állapotban. 

Magyarországnak 2025. december 31-ig el kell érnie a beruházásokkal érintett felszíni és felszín 

alatti víztestek jó ökológiai állapotát vagy jó potenciális ökológiai állapotát (vagy ha már elérte, 

az nem romolhat).  

 

C4.I2: Monitoringrendszer létrehozása 



 

 

A beruházás célja a fenntartható vízkészlet-gazdálkodás elősegítése. A vízkészletekkel történő 

fenntartható gazdálkodás alapvető előfeltétele a felszíni vízfolyások vízforgalmának és a térség 

más hidrológiai és vízminőségi paramétereinek ismerete. A beruházásnak köszönhetően a 

monitoringrendszerekből származó valós idejű adatok alapján várhatóan intézkedéseket lehet 

hozni olyan esetekben, ha a víztestek állapotában kvalitatív vagy kvantitatív romlás következik 

be. Az intelligens monitoring, az informatikai eszközök, az adatrendszerek összekapcsolása és a 

dinamikus tervezési és szabályozási funkció segítségével várhatóan előállíthatók lesznek a 

tervezéshez szükséges bemenő információk.  

A beruházás lényege egy átfogó monitoringrendszer kifejlesztése a vízkivétel helyi és országos 

szintű nyomon követésére. A monitoringrendszer segítségével a felszín alatti vizekből és a 

felszíni vizekből folytatott vízkivételt egyaránt figyelemmel kísérik.  

A beruházás keretében felszíni hidrológiai mérőállomásokat létesítenek, korszerű hidrológiai 

monitoringberendezéseket telepítenek, és a távoli érzékelőrendszerek számára beépített 

nyomásmérőkkel felszerelt új vízszintmérő kutak létesítésével továbbfejlesztik a felszín alatti 

vizek megfigyelését biztosító monitoringrendszereket.  

A beruházás megvalósításának határideje 2025. december 31.  

 

C4.I3: Természetvédelem 

A beruházásra a Rábaköz-Tóköz vízrendszerének hansági részén kerül sor annak érdekében, 

hogy javuljon a Natura 2000 terület vízmérlege, biztonságosabbá váljék a terület ökológiai 

vízpótlása, és nőjön a felszíni és a felszín alatti víztestek vízmegtartó képessége. A beruházás 

célja a felszíni és a felszín alatti víztestek víztározó kapacitásának javításán keresztül a 

Hanságban található védett, illetve a Natura 2000 hálózathoz tartozó élőhelyek ökológiai 

állapotának védelme és javítása a 4 950 hektáros célterületen.  

A beruházás elsősorban a korábban kiépített csatornarendszer korszerűsítésére összpontosít a 

kiegyensúlyozott vízpótlás biztosítása érdekében. A területgazdálkodás természetmegőrzési 

céljait figyelembe véve a tervezett tevékenységnek ki kell terjednie a folyómedrek és a 

kezelősávok egyes szakaszain szükséges felújításokra, valamint a meglévő vízkormányzó és 

vízvisszatartó műtárgyak felújítására, illetőleg újak építésére. 

A beruházás javítja a helyi vízvisszatartást, és lehetőséget ad a helyi vízkészleteket jobban 

kímélő vízgazdálkodásra. A tevékenység várhatóan biztosítani fogja a közösségi jelentőségű 

élőhelyeknek és fajoknak otthont adó vízi ökoszisztémák védelméhez szükséges ökológiai 

feltételeket.  

Kiemelten kell foglalkozni a csapadékvízből és a felvízi vízforrásokból származó víz 

visszatartásával. Az építési terveknek jelentős természetalapú megoldásokat kell tartalmazniuk a 

vízvisszatartás,4 valamint a vizes élőhelyek és a tőzeges területek helyreállítása terén, különös 

                                                           
4 E természetalapú megoldások közé a következők tartoznak (az „NWRM report – 53 NWRM illustrated” című 

kiadvány alapján): N01 – az esővizet és a felszíni lefolyások vizét a felszín alatti vizekbe szivárogtató mélyedések és 

mesterséges tavak; N02 – a vizes élőhelyek helyreállítása és kezelése; N03 – az árterek helyreállítása és kezelése; 

N04 – folyókanyarulatok újbóli kialakítása; N05 – a patakmedrek renaturalizációja; N06 – a szezonális és az 

 



 

 

tekintettel a következőkre: N02 (a vizes élőhelyek helyreállítása és kezelése) és N13 (a talajvízbe 

történő természetes elszivárgás helyreállítása).5 Összességében a tervezés során – a bevált 

módszerek alapján – előnyben kell részesíteni a természetalapú megoldásokat.  

A várhatóan jelentős környezeti hatással járó projektekre vonatkozóan a 2011/92/EU irányelvvel 

összhangban környezeti hatásvizsgálatot kell végezni, és el kell végezni a 2000/60/EK irányelv 

összefüggésében szükséges összes értékelést. A projekttervekbe bele kell foglalni a szükséges 

mérséklő intézkedéseket. A projektekkel kapcsolatban a fentiekben meghatározott 

követelményektől el lehet térni annyiban, amennyiben azt a tervezett mérséklő intézkedések 

szükségessé teszik.  

Klímavédelmi kockázatértékelést is kell végezni.  

Emellett a beruházásoknak összhangban kell lenniük a vadon élő madarak védelméről szóló 

2009/147/EK irányelv (madárvédelmi irányelv) és a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő 

állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv (élőhelyvédelmi irányelv) 

rendelkezéseivel. 

Vízkivétel esetén az illetékes hatóság engedélye szükséges. A vízkivételt minden olyan esetben 

el kell kerülni, amikor az érintett víztestek nincsenek vagy várhatóan a jövőben nem lesznek jó 

állapotban vagy jó potenciálisan állapotban. 

Magyarországnak 2025. december 31-ig el kell érnie a beruházással érintett felszíni és felszín 

alatti víztestek jó ökológiai állapotát (vagy ha már elérte, az nem romolhat).  

A beruházás megvalósításának határideje 2026. június 30.  

 

C4.R2: Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást elősegítő intézkedések felgyorsítása a 

vízgazdálkodás területén 

E reform célja különböző érdekeltek mozgósítása a fenntartható vízgazdálkodás területén. Az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében a reform egy új konszenzust kíván kialakítani 

a földhasználattal kapcsolatban.  

Első lépésként – nemzetközi szakértők részvételével – munkacsoport alakul az országban az 

éghajlatváltozással kapcsolatban eddig hozott intézkedések értékelésére. A munkacsoport által 

összeállítandó jelentésben ajánlásokat kell megfogalmazni, és a jelentést nyilvános konzultációra 

kell bocsátani, illetve nemzetközi fórumokon be kell mutatni. Az ajánlások és a megfogalmazódó 

észrevételek alapján cselekvési terv készül és kerül végrehajtásra, amely a szükséges körben 

jogszabály-módosításokat is magában fog foglalni. 

A reform végrehajtásának határideje 2025. június 30.  

 

 

                                                                                                                                                                                           
időszakos vízfolyások helyreállítása és újbóli összekapcsolása; N07 – a holtági tavak stb. újbóli összekapcsolása; 

N13 – a talajvízbe történő természetes elszivárgás helyreállítása.  
5 Az öntözőcsatornákból történő oldalirányú vízátszivárgás nem tekinthető természetalapú megoldásnak. 



 

 

D.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók 

és ütemterv 

Sorszám 
Kapcsolódó 

intézkedés (reform 
vagy beruházás) 

Mérföldkő 
/ cél 

Elnevezés 
Minőségi mutatók 

(a 
mérföldkövekhez) 

Mennyiségi mutatók 
(a célokhoz) 

A végrehajtás 
indikatív ütemterve 

Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése 

Mértékegység Alapérték Cél Negyedév Év 

63. 
C4.R1. 
Szemléletformálás 

Mérföldkő 

Az öntözéses 
gazdálkodásról szóló 
2019. évi CXIII. 
törvény, valamint a 
302/2020. (VI. 29.) 
Korm. rendelet 
módosítása 

A jogszabályi 
változások 
hatálybalépése  

   2. negyedév 2023 

A 2019. évi CXIII. törvény és a 302/2020. (VI. 29.) Korm. rendelet 
módosításával ki kell bővíteni a jelenleg „öntözési közösségeknek” 
nevezett termelői társulások működési területét, és ezáltal 
„fenntartható vízgazdálkodási közösségekké” kell őket átalakítani. 
Működési területüket az öntözéssel kapcsolatos kérdéseken túl ki 
kell terjeszteni a fenntartható vízgazdálkodási gyakorlatra, az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó fenntartható 
megoldásokra, valamint a mikrorégiós vízpótlásra és 
igényfelmérésre történő összpontosításra. Emellett ezeknek az új 
közösségeknek rendszeres jelleggel értékelniük kell a hatóságok 
által a víztestek állapotáról szolgáltatott információkat, és 
rendszeres tájékoztatást kell adniuk a vízkivétellel, a vízpótlással és 
a vízigénnyel összefüggő projektekről. A jelenlegi tagságot 
megfelelő módon ki kell igazítani. 

64. 
C4.R1. 
Szemléletformálás 

Cél  

Fenntartható 
vízgazdálkodási 
közösségek 
létrehozása 

 Darab  0 100 3. negyedév 2024  
100 új „fenntartható vízgazdálkodási közösséget” kell létrehozni (az 
új jogszabályi kerettel összhangban). A meglévő társulásokat át kell 
alakítani az új jogszabályi feltételek szerint.  

65. 
C4.R1. 
Szemléletformálás 

Mérföldkő 
Tájékoztató 
rendezvények 
szervezése  

A tervezett 
tájékoztató 
rendezvények 
lezajlottak  

   4. negyedév  2025 

A tájékoztató rendezvényeket az Agrárminisztérium szervezi a 64. 
cél keretében újonnan létrehozott fenntartható vízgazdálkodási 
közösségek, valamint a 64. cél keretében az új jogszabályi feltételek 
szerint átalakított meglévő fenntartható vízgazdálkodási 
közösségek mindegyike részére. E tájékoztató rendezvények 
keretében növelni kell a „fenntartható vízgazdálkodási közösségek” 
tudatosságát a fenntartható vízgazdálkodás és a természetes 
vízmegtartó megoldások fontosságával, a hatékony mezőgazdasági 
technikák alkalmazásával és a kevésbé intenzív művelést igénylő 
haszonnövényekkel kapcsolatban. 

66. 
C4.R1. 
Szemléletformálás 

Cél 

Víztakarékos 
gazdálkodásra 
átállított 
szántóterületek 
kiterjedése (hektár) 

  Hektár 0 50 000 1. negyedév 2026 

Országos szinten 50 000 hektár szántóterületen elvégezték a 
következő intézkedések legalább egyikét: i. intézkedések a talaj 
szervesanyag-tartalmának növelése érdekében; ii. átállás kevesebb 
vizet igénylő vagy szárazságtűrőbb mezőgazdasági növényekre; iii. a 
szántóterület természetes vízvisszatartásának biztosítása; iv. 
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csepegtető öntözés alkalmazása a víz öntözési célú 
visszaforgatásával. Emellett a fentiekben említett 50 000 hektár 
szántóterület legalább 75 %-án elvégezték az i. a ii. és a iii. 
intézkedés legalább egyikét. 

67. 
C4.I1-3. 1. és 3. 
beruházás: 
vízgazdálkodás  

Mérföldkő 

Az e komponens 
keretében 
előirányzott 
beruházásokkal (1. és 
3. beruházás) érintett 
felszíni és felszín 
alatti víztestek jó 
ökológiai állapotának 
elérése  

Az eredmények 
közzététele a 
nemzeti vízügyi 
hatóságok 
internetes 
oldalain 

      4. negyedév  2025 

Figyelemmel kísérték az 1. és a 3. beruházással érintett víztesteket 
annak biztosítása érdekében, hogy a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervben előirányzott beruházásokkal érintett 
felszíni és felszín alatti víztestek jó ökológiai állapotba kerüljenek 
(és a már jó állapotúak állapota ne romoljon). Az érintett víztestek 
jó ökológiai állapotát a 2000/60/EK irányelv (vízkeretirányelv) 
követelményeivel összhangban kell elérni.  

68. 

C4.I1. Főművi 
vízpótló rendszerek 
építése, új 
hálózatok és 
rendszerek 
kialakítása 

Mérföldkő 

„A Duna-Tisza-közi 
Homokhátság 
vízhiányos ökológiai 
állapotának javítása, 
helyreállítása – I. 
ütem” című projekt 
terveinek elkészítése 

A tervek 
jóváhagyása  

      1. negyedév 2023 

Jóvá kell hagyni a Homokhátság vízhiányos állapotának javítására és 
helyreállítására irányuló projekt terveit.  
Az építési terveknek jelentős természetalapú vízvisszatartási 
megoldásokat kell tartalmazniuk (különös tekintettel a 
következőkre: N01 – mélyedések és mesterséges tavak, N07 – a 
holtági tavak stb. újbóli összekapcsolása, és N13 – a talajvízbe 
történő természetes elszivárgás helyreállítása). Az 
öntözőcsatornákból történő oldalirányú vízátszivárgás nem 
tekinthető természetalapú megoldásnak. 
Környezeti hatásvizsgálatot kell végezni a 2011/92/EU irányelvvel, 
valamint a 2000/60/EK irányelv összefüggésében szükséges 
értékelésekkel összhangban. Be kell építeni a projektbe a 
környezeti hatásvizsgálat és a 2000/60/EK irányelv alapján elvégzett 
értékelések keretében azonosított intézkedéseket. Biztosítani kell a 
Natura 2000 hálózat természetmegőrzési céljaival való összhangot.  
Vízkivétel esetén az illetékes hatóság megfelelő engedélye 
szükséges. A vízkivételt minden olyan esetben el kell kerülni, 
amikor az érintett víztestek nincsenek vagy várhatóan a jövőben 
nem lesznek jó állapotban vagy jó potenciálisan állapotban. 

69. 

C4.I1. Főművi 
vízpótló rendszerek 
építése, új 
hálózatok és 
rendszerek 

Mérföldkő 
  

„A Duna-Tisza-közi 
Homokhátság 
vízhiányos ökológiai 
állapotának javítása, 
helyreállítása – I. 

Zárójelentés       2. negyedév 2026 

A Homokhátság vízhiányos állapotának javítására és helyreállítására 
irányuló projekt zárójelentése. A jelentésnek igazolnia kell, hogy a 
kivitelezés a tervek szerint történt.  
A jelentéshez mellékelni kell az építési tervekben előirányzott 
természetalapú megoldások megvalósulásának értékelését.  
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kialakítása ütem” című projekt 
kivitelezése 

70. 

C4.I1. Főművi 
vízpótló rendszerek 
építése, új 
hálózatok és 
rendszerek 
kialakítása 

Mérföldkő 

„A Rábaköz-Tóköz 
vízpótlásának 
fejlesztése” című 
projekt terveinek 
elkészítése 

A tervek 
jóváhagyása  

      4. negyedév 2022 

Jóvá kell hagyni a Rábaköz-Tóköz vízhiányos állapotának javítására 
és helyreállítására irányuló projekt terveit.  
Az építési terveknek jelentős természetalapú vízvisszatartási 
megoldásokat kell tartalmazniuk (különös tekintettel a 
következőkre: N01 – mélyedések és mesterséges tavak, N07 – a 
holtági tavak stb. újbóli összekapcsolása, és N13 – a talajvízbe 
történő természetes elszivárgás helyreállítása). Az 
öntözőcsatornákból történő oldalirányú vízátszivárgás nem 
tekinthető természetalapú megoldásnak. 
Környezeti hatásvizsgálatot kell végezni a 2011/92/EU irányelvvel, 
valamint a 2000/60/EK irányelv összefüggésében szükséges 
értékelésekkel összhangban. Be kell építeni a projektbe a 
környezeti hatásvizsgálat és a 2000/60/EK irányelv alapján elvégzett 
értékelések keretében azonosított intézkedéseket. Biztosítani kell a 
Natura 2000 hálózat természetmegőrzési céljaival való összhangot.  
Vízkivétel esetén az illetékes hatóság megfelelő engedélye 
szükséges. A vízkivételt minden olyan esetben el kell kerülni, 
amikor az érintett víztestek nincsenek vagy várhatóan a jövőben 
nem lesznek jó állapotban vagy jó potenciálisan állapotban.  
 

71. 

C4.I1. Főművi 
vízpótló rendszerek 
építése, új 
hálózatok és 
rendszerek 
kialakítása 

Mérföldkő 

„A Rábaköz-Tóköz 
vízpótlásának 
fejlesztése” című 
projekt kivitelezése 

Zárójelentés        2. negyedév 2026 

El kell készíteni a Rábaköz-Tóköz vízhiányos állapotának javítására 
és helyreállítására irányuló projekt zárójelentését. A jelentésnek 
igazolnia kell, hogy a kivitelezés a tervek szerint történt.  
A jelentéshez mellékelni kell az építési tervekben előirányzott 
természetalapú megoldások megvalósulásának értékelését.  

72. 
C4.I2. 
Monitoringrendsze
r létrehozása 

Mérföldkő 
Átfogó helyi szintű 
monitoringrendszer 

A munka 
befejezése  

   4. negyedév 2024 

A felszín alatti vizek monitoringjáról szóló, a vízkeretirányelv 
(2000/60/EK irányelv) közös végrehajtási stratégiája keretében 
kidolgozott 15. sz. iránymutatásban foglalt ajánlásokkal 
összhangban létrejött a felszín alatti és a felszíni víztestek 
állapotának kvalitatív és kvantitatív értékelését lehetővé tévő helyi 
szintű monitoringrendszer. A távoli monitoringállomások 
sűrítésével le kell fedni azokat a területeket, amelyeken e 
komponens keretében beruházásokat hajtanak végre. A 
monitoringrendszerből származó adatokat nyilvánosan 
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hozzáférhetővé kell tenni. A helyi monitoringrendszerből származó 
adatok segítségével mérni kell a terv keretében támogatott 
beruházásokkal érintett területeken lévő felszín alatti és felszíni 
vizekből folytatott vízkivételt. A monitoringrendszer által 
szolgáltatott valós idejű adatok alapján biztosítani kell az azonnali 
beavatkozást a víztestek minőségi vagy mennyiségi romlásakor. 

73. 
C4.I2. 
Monitoringrendsze
r létrehozása 

Mérföldkő 
Átfogó országos 
monitoringrendszer  

A munka 
befejezése  

      4. negyedév 2025 

A felszín alatti vizek monitoringjáról szóló, a vízkeretirányelv 
(2000/60/EK irányelv) közös végrehajtási stratégiája keretében 
kidolgozott 15. sz. iránymutatásban foglalt ajánlásokkal 
összhangban létrejött a felszín alatti és a felszíni víztestek 
állapotának kvalitatív és kvantitatív értékelését lehetővé tévő 
országos monitoringrendszer. A monitoringrendszerből származó 
adatokat nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni. A 
monitoringrendszer által szolgáltatott valós idejű adatok alapján 
biztosítani kell az azonnali beavatkozást a víztestek minőségi vagy 
mennyiségi romlásakor.  

74. 
C4.I2. 
Monitoringrendsze
r létrehozása  

Cél  
Átfogó országos 
monitoringrendszer 
kialakítása  

 

Üzembe 
helyezett 
berendezések 
száma  

0 90 4. negyedév 2025 

A projekt keretében legalább 30 új felszíni vízrajzi állomást kell 
létesíteni, továbbá a felszín alatti víztestek monitoringját lehetővé 
tévő rendszer javítása érdekében több mint 60 új kutat kell fúrni. A 
monitoringrendszer által szolgáltatott adatokat kellő időben 
nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni. 

75. 
C4.I3. 
Természetvédelem 

Mérföldkő 

A „Természetvédelmi 
fejlesztés a Natura 
2000 hálózathoz 
tartozó Hanság 
ökológiai 
vízpótlásának 
biztonságosabbá 
tétele érdekében” 
című projekt 
terveinek elkészítése 

A tervek 
jóváhagyása  

   2. negyedév 2023 

A Natura 2000 hálózathoz tartozó Hanság ökológiai vízpótlásának 
biztonságosabbá tétele érdekében végrehajtandó 
természetvédelmi fejlesztés terveinek jóváhagyása.  
Az építési terveknek jelentős természetalapú megoldásokat kell 
tartalmazniuk a vízvisszatartás, valamint a vizes élőhelyek és a 
tőzeges területek helyreállítása terén (különös tekintettel a 
következőkre: N02 – a vizes élőhelyek helyreállítása és kezelése, és 
N13 – a talajvízbe történő természetes elszivárgás helyreállítása). 
Összességében a tervezés során – a bevált módszerek alapján – 
előnyben kell részesíteni a természetalapú megoldásokat. A 
terveknek tartalmazniuk kell a megvalósítandó természetalapú 
megoldásokat, valamint annak indokolását, ha bizonyos 
helyzetekben a tervekben nem volt lehetőség természetalapú 
megoldásokat előirányozni. Az öntözőcsatornákból történő 
oldalirányú vízátszivárgás nem tekinthető természetalapú 
megoldásnak. 
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Környezeti hatásvizsgálatot kell végezni a 2011/92/EU irányelvvel, 
valamint a 2000/60/EK irányelv és a 92/43/EGK irányelv 
összefüggésében szükséges értékelésekkel összhangban. Be kell 
építeni a projektbe a környezeti hatásvizsgálat, valamint a 
2000/60/EK irányelv és a 92/43/EGK irányelv alapján elvégzett 
értékelések keretében azonosított intézkedéseket.  
Vízkivétel esetén az illetékes hatóság megfelelő engedélye 
szükséges. A vízkivételt minden olyan esetben el kell kerülni, 
amikor az érintett víztestek nincsenek vagy várhatóan a jövőben 
nem lesznek jó állapotban vagy potenciálisan jó állapotban.  
 

76. 
C4.I3. 
Természetvédelem 

Mérföldkő 

A „Természetvédelmi 
fejlesztés a Natura 
2000 hálózathoz 
tartozó Hanság 
ökológiai 
vízpótlásának 
biztonságosabbá 
tétele érdekében” 
című projekt 
kivitelezése 

Zárójelentés    2. negyedév 2026 

Zárójelentés a Natura 2000 hálózathoz tartozó Hanság ökológiai 
vízpótlásának biztonságosabbá tétele érdekében végrehajtott 
természetvédelmi fejlesztés beruházásairól. A jelentésnek igazolnia 
kell, hogy a beruházás a tervek szerint zajlott.  
A jelentésben értékelést kell adni a természetalapú megoldásoknak 
a vízvisszatartás, valamint a vizes élőhelyek és a tőzeges területek 
helyreállítása terén történő alkalmazásáról.  

77. 
C4.I3. 
Természetvédelem 

Cél 

A természetes 
vízháztartás 
helyreállításával 
érintett zöld 
infrastruktúrával 
fedett védett vagy a 
Natura 2000 
hálózatba tartozó 
területek 
összterületének 
növelése  

 Darab 0 4 950 2. negyedév 2026 

A természetes vízháztartás helyreállításával érintett zöld 
infrastruktúrával fedett védett vagy a Natura 2000 hálózatba 
tartozó területek összterületének növelése 4 950 hektárral. 
A teljesítés mérése a vadon élő madarak védelméről szóló 
2009/147/EK irányelv (madárvédelmi irányelv) és a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről 
szóló 92/43/EGK irányelv (élőhelyvédelmi irányelv) 
rendelkezéseivel összhangban és a természetmegőrzési céloknak 
megfelelően helyreállított terület hektárban kifejezett 
kiterjedésével történik.  
Emellett a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság értékelő 
jelentést készít arról, hogy a Natura 2000 terület 
természetmegőrzési céljai tükrében milyen hatással volt a 
beruházás a vizes élőhelyek és a tőzeges területek helyreállítására, 
ideértve a vízháztartásra gyakorolt hatásokat, valamint az élőhelyek 
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és a fajok védettségi helyzetében bekövetkezett javulást is.  

78. 

C4.R2. Az 
éghajlatváltozásho
z való 
alkalmazkodást 
elősegítő 
intézkedések 
felgyorsítása a 
vízgazdálkodás 
területén  

Mérföldkő  

A fenntartható 
vízgazdálkodással 
foglalkozó 
munkacsoport 
jelentése  

A jelentés 
közzététele  

   4. negyedév  2023 

Létre kell hozni egy, a fenntartható vízgazdálkodással foglalkozó 
munkacsoportot, amelynek munkájában a fenntartható 
vízgazdálkodási gyakorlat és a természetalapú megoldások 
területén elismert nemzetközi szakértőknek is részt kell venniük.  
A munkacsoportnak jelentést kell közzétennie, amelynek egyebek 
mellett ajánlásokat kell tartalmaznia a szélsőséges időjárási 
eseményekre való felkészültség és reagálás megerősítésével, az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás stratégiáinak nyomon 
követésével (ideértve a szakpolitikai keretet és az irányítási 
struktúrát is), az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással 
kapcsolatos ismeretek bővítésével és a környezeti tudatosság 
javításával, valamint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást 
célzó beavatkozások, köztük a természetalapú megoldások 
alkalmazásának javításával kapcsolatban.  

79. 

C4.R2. Az 
éghajlatváltozásho
z való 
alkalmazkodást 
elősegítő 
intézkedések 
felgyorsítása a 
vízgazdálkodás 
területén  

Mérföldkő  

A munkacsoport 
ajánlásai alapján 
kidolgozott cselekvési 
terv végrehajtása  

A cselekvési terv 
végrehajtása 
megtörtént  

   2. negyedév 2025 

A munkacsoport által összeállítandó jelentést nyilvános 
konzultációra kell bocsátani, és be kell mutatni nemzetközi 
fórumokon.  
Az ajánlások és a megfogalmazódó észrevételek alapján cselekvési 
tervet kell készíteni és közzétenni.  
A cselekvési tervet teljes mértékben végre kell hajtani, beleértve az 
esetleg szükségesnek mutatkozó jogszabály-módosításokat is.  
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E. 5. KOMPONENS: FENNTARTHATÓ ZÖLD KÖZLEKEDÉS  

 

Magyarország helyreállítási és rezilienciaépítési tervének ez a komponense a közlekedésnek 

az üvegházhatásúgáz- és szennyezőanyag-kibocsátás csökkentéséhez való hozzájárulásával, a 

közlekedési hálózat és a járműállomány korszerűsítésének felgyorsításával, a fenntartható 

közlekedési módok és különösen a közösségi közlekedés vonzerejének növelésével, valamint 

a társadalmi és a területi kohézió javításával kapcsolatos igények kielégítésére irányul. 

A komponens fő célkitűzése a fenntartható mobilitás előmozdítása, a kis szén-dioxid-

kibocsátású közösségi közlekedés megerősítése, a közlekedés negatív externáliáinak 

csökkentése (különösen a forgalomtorlódások, a kibocsátások és a balesetek tekintetében), 

valamint az akadálymentes közlekedési módok hozzáférhetővé tétele különösen a 

tömegközlekedési infrastruktúra és járműállomány megerősítésével. A komponens keretében 

tervezett intézkedések a környezetbarát városi és elővárosi közlekedési módok 

igénybevételére való ösztönzéssel, illetőleg általánosabban a személygépkocsi-használat és a 

közúti árufuvarozás alternatíváinak megerősítésével várhatóan a közlekedésből származó 

kibocsátások csökkenését fogják eredményezni. Az elképzelés szerint a vonzóbbá tett 

közösségi közlekedést részben azok is igénybe fogják venni, akik addig saját 

személygépkocsival közlekedtek. A vasúti infrastruktúra megerősítése egyben a vasúti 

árufuvarozás térnyerését is szolgálja. E megfontolások alapján ez a komponens olyan 

reformokat és intézkedéseket tartalmaz, amelyek a Budapest térségében és a TEN-T 

folyosókon lévő fontosabb vasútvonalak korszerűsítésén, kibocsátásmentes tömegközlekedési 

járművek beszerzésén, a vasúti forgalomirányító rendszerek korszerűsítésén és az egységes 

tömegközlekedési tarifa- és utastájékoztatási rendszer kiépítésén keresztül a közlekedés 

fenntarthatóbbá válását hivatottak elősegíteni.  

A komponens elősegíti a 2019. évi 3. országspecifikus ajánlás (a közlekedésnek a 

beruházásorientált gazdaságpolitika középpontjába állítása a regionális különbségek 

figyelembevételével), a 2020. évi 3. országspecifikus ajánlás (a zöld átállásnak, azon belül a 

fenntartható közlekedésnek a beruházások középpontjába állítása), valamint a 2022. évi 6. 

országspecifikus ajánlás (a fosszilis tüzelőanyagoktól való függés csökkentése a közlekedés 

terén, ennek érdekében fokozott erőfeszítések az energiahatékonyság tekintetében, különösen 

a villamosítás révén) teljesítését. 

Tekintettel a bemutatott intézkedésekre és a jelentős károkozás elkerülését célzó elv 

alkalmazásáról szóló technikai iránymutatással (2021/C 58/01) összhangban a tervben 

előirányzott mérséklő lépésekre, várhatóan a komponens keretében előirányzott intézkedések 

egyike sem fogja az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében jelentősen sérteni a 

környezeti célkitűzéseket.  

 

E.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások 

ismertetése 

C5.I1: Az elővárosi vasúti hálózat kapacitásainak bővítése 

A beruházás célja a budapesti és Budapest környéki vasúti tömegközlekedés vonzerejének 

növelése 56 km vasútvonal korszerűsítésével, amely három fontos elővárosi vasútvonalat 

(HÉV) érint a következő szakaszokon:  
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 Szentendre–Pomáz–Budakalász–Batthyány tér (H5),  

 Ráckeve–Tököl–Szigetszentmiklós–Pesterzsébet (H6),  

 Csepel–Kvassay-híd (H7). 

A HÉV egy egyedi elővárosi könnyűvasúti rendszer, amelyet a benne rejlő lehetőségek teljes 

kihasználása érdekében korszerűsíteni kell. A beruházás keretében korszerűsítik a 

vágányokat, a vonalak mentén fekvő állomásokat és megállóhelyeket, valamint az 

áramátalakítókat, új B+R kerékpártárolókat építenek, és új intermodális csomópontokat 

alakítanak ki. 

 

A beruházás megvalósításának határideje 2026. június 30. 

 

C5.I2: Vasúthálózati szűk keresztmetszet kiváltása a TEN-T folyosón 

A beruházás célja a távolsági áruforgalomnak a kis szén-dioxid-kibocsátású közlekedési 

módok felé terelése, valamint a távolsági áru- és személyfuvarozás javítása a TEN-T hálózat 

szűk keresztmetszeteinek felszámolásával és a kapacitáskorlátok megszüntetésével. 

A beruházás keretében jelentős korszerűsítést végeznek két villamosított vasúti 

vonalszakaszon. 

- A 11 km hosszúságú Almásfüzitő–Komárom szakasz a hálózat egyik legkritikusabb, 

kis áteresztő képességű eleme, ahol állandó sebességkorlátozás van érvényben. A 

beruházás nyomán megnő a szakaszon elérhető sebesség (160 km/h engedélyezett 

sebességre). Emellett a beruházás kiterjed a hiányzó és az elavult személyforgalmi 

létesítmények, például felüljárók vagy gyalogosátkelők pótlására, illetve 

korszerűsítésére is. A tevékenység végrehajtásának határideje 2026. március 31. 

- A beruházás magában foglalja továbbá a 30,3 km hosszúságú Békéscsaba–Lőkösháza 

vonalszakasz átépítését, amelynek keretében megnövelik a szakaszon elérhető 

sebességet (160 km/h engedélyezett sebességre), kétvágányúvá alakítják a pályát, az 

ETCS L2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítésével teljes mértékben átalakítják a 

forgalomszabályozást, továbbá korszerűsítik Kétegyháza és Lőkösháza állomást. A 

tevékenység végrehajtásának határideje 2025. december 31. 

 

C5.I3: A kibocsátásmentes autóbuszos közlekedés fejlesztése 

A beruházás célja a magyarországi közösségi közlekedés járműparkjának megújítása és szén-

dioxid-mentesítése kibocsátásmentes autóbuszok beszerzésével.  

A beruházás keretében a települési önkormányzatok és a közszolgáltatást nyújtó 

vállalkozások – a Zöld Busz Programhoz illeszkedve – 300 fosszilis üzemű autóbuszt új 

elektromos járművekre cserélnek, és ugyanennyi elektromos töltőállomást létesítenek. A 

pénzügyi támogatást a települési önkormányzatok és a szolgáltatók kapják (a 25 000 lakos 

feletti települések esetében) pályázat keretében, vissza nem térítendő támogatás formájában. 

Az autóbuszokat közszolgáltatási szerződések keretében nyújtott személyfuvarozási 

szolgáltatások céljára fogják felhasználni. A beszerzendő autóbuszok járműbiztonsági 

rendszereinek teljesíteniük kell az uniós követelményeket. 

A beruházás megvalósításának határideje 2025. december 31. 
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C5.I4: Központi forgalomirányítás kiépítése TEN-T vasútvonalakon 

A beruházás célja a vasúthálózat megbízhatóságának és biztonságosságának fokozása a 

központi forgalomirányítás bevezetésével, végső soron pedig a vasút hatékonyságának és 

vonzerejének növelése. 

A beruházás keretében számítógépes támogatással és valós idejű vonatinformációval működő 

központi forgalomirányítást (KÖFI) alakítanak ki 272 km hosszon az elővárosi és az országos 

vasúti fővonalakon. A beruházás a TEN-T átfogó hálózathoz tartozó 70-es és 140-es, valamint 

a TEN-T törzshálózathoz tartozó 100a és 80-as vonalra terjed ki. A rendszer lehetővé teszi a 

menetirányítók számára, hogy egyetlen központi helyről, valós idejű adatok alapján kövessék 

nyomon a vonatforgalmat, ami javítja a vonatközlekedés irányítását. A beruházás a 

várakozások szerint csökkenti az érintett vasúti vonalszakaszok zavarérzékenységét, biztosítja 

a vonatforgalom ütemességét, lehetővé teszi a menetrendi tartalékok kihasználását, növeli az 

érintett vonalszakaszok forgalomáteresztő képességét, és egységes audiovizuális 

utastájékoztatást tesz lehetővé. 

A beruházás megvalósításának határideje 2026. március 31. 

 

C5.R1: Egységes országos autóbuszos és vasúti tarifa-, menetjegy- és utastájékoztatási 

rendszer kiépítése a Nemzeti Tömegközlekedési Hatóság által 

A reform célja, hogy megkönnyítse a tömegközlekedés multimodális módon történő 

használatát oly módon, hogy lehetővé teszi a vasúti és az autóbuszos közlekedési 

szolgáltatások könnyebb kombinálását azáltal, hogy az újonnan létrehozott Nemzeti 

Közlekedési Hatóság irányítása mellett egy egységes országos tarifa-, menetjegy- és 

utastájékoztatási rendszert vezet be. 

A reform keretében egységes, a különböző tömegközlekedési módokra (helyi és távolsági 

autóbuszok, vasút) kiterjedő, digitális alapú országos tarifa-, menetjegy- és utastájékoztatási 

rendszert vezetnek be. Az elektronikus menetjegykiadó infrastruktúra nem része a reformnak, 

és nem részesül finanszírozásban a helyreállítási és rezilienciaépítési terv alapján.  

A reform keretében megfelelő szabályozási keretet kell létrehozni. Ennek keretében létre kell 

hozni a Nemzeti Tömegközlekedési Hatóságot, és új, a módszereket és az eljárásokat 

szabályozó rendeletet kell alkotni az új tarifarendszer, a menetjegyrendszerek és az 

utastájékoztatás intézményi keretéről. 

A reform keretében ki kell alakítani a szükséges infrastruktúrát, nevezetesen egy 

adatbázisszervert, egy platformot a valós idejű utazási és díjszabási információkról való 

tájékoztatás céljára, valamint egy személyforgalmi adatokat és valós idejű utastájékoztatást 

kínáló nyílt hozzáférésű adatportált. 

A reformnak lehetővé kell tennie a tömegközlekedés igénybevevői számára, hogy egyetlen 

platformon keresztül az egész országra kiterjedően menetjegyeket vásároljanak, menetrendi 

információkat kérjenek le és ellenőrizzék az aktuális forgalmi helyzetet. A létrehozandó 

rendszernek a vasutat és autóbuszt egyaránt magában foglaló utazásokat egységes egészként 

kell kezelnie, egységes tájékoztatást kell adnia, és egyetlen menetjegyet kell kiadnia a teljes 

utazásra. A valós idejű adatokat nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni, és meg kell jeleníteni 

a vasútállomásokon és az autóbusz-pályaudvarokon. 

A rendszernek diszkriminációmentesnek kell lennie, az uniós követelményeknek megfelelő 

adatcsere-formátumokon kell alapulnia ((EU) 2017/1926 felhatalmazáson alapuló bizottsági 
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rendelet), és a regionális közlekedési vállalatok összes szolgáltatási területére kiterjedően 

minden szinten összhangban kell lennie a Nemzeti Tömegközlekedési Hatóság feladataival.  

A reform végrehajtásának határideje 2024. december 31. 

 

 



 

55 
 

E.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók 

és ütemterv 

Sorszám 
Kapcsolódó 

intézkedés (reform 
vagy beruházás) 

Mérföldkő/ 
Cél 

Elnevezés 
Minőségi mutatók  

(a 
mérföldkövekhez) 

Mennyiségi mutatók (a célokhoz) 
A végrehajtás indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése 

Mértékegység Alapérték Cél Negyedév Év 

80. 

C5.I1. Az elővárosi 
vasúti hálózat 
kapacitásainak 
bővítése 

Mérföldkő 

Építési 
beruházásra 
irányuló 
szerződések 
aláírása a H5, H6 
és H7 vonal 
korszerűsítése és 
meghosszabbítás
a tárgyában 

A szerződések 
aláírása    

3. 
negyedév 

2023 

Lezárt nyílt közbeszerzési eljárás az elővárosi vasútvonalak 
következő villamosított szakaszainak korszerűsítése és 
bővítése tárgyában:  
– Szentendre–Pomáz–Budakalász–Batthyány tér (H5),  
– Ráckeve–Tököl–Szigetszentmiklós–Milleniumtelep (H6),  
– Csepel–Kvassay-híd (H7).  
Az aláírt szerződések keretében összesen 56 km 
vonalhosszon korszerűsíteni kell a vágányokat (a 10 km 
hosszúságú Batthyány tér–Békásmegyer szakasz nem része 
az intézkedésnek) és az elektromos vezetékeket (1500 V 
egyenáramú vontatás), át kell építeni a megállóhelyeket és 
az átkelőhelyeket, ki kell építeni a jelző- és a 
forgalomirányító berendezéseket, és ki kell alakítani egy 
korszerű utastájékoztatási rendszert. 

81. 

C5.I1. Az elővárosi 
vasúti hálózat 
kapacitásainak 
bővítése 

Mérföldkő 

Az elővárosi 
vasúthálózat 
bővítésének 
50 %-os fizikai 
készültsége 

Az 50 %-os fizikai 
készültséget igazoló 
műszaki jelentés 

   
2. 

negyedév 
2025 

Független műszaki szakértő jelentése az elért műszaki 
haladásról és az építési beruházásra irányuló szerződés 
teljesítéséről: vasútvonalak, állomások, megállóhelyek és 
járműtelepek építése és felújítása.  

82. 

C5.I1. Az elővárosi 
vasúti hálózat 
kapacitásainak 
bővítése 

Cél 

A TEN-T-hez nem 
tartozó 
vasútvonalak 
korszerűsítése 
(H5, H6 és H7) 

  km 
 

56 
2. 

negyedév 
2026 

A közbeszerzési dokumentáció szerinti műszaki leírással 
összhangban korszerűsített vasútvonal hossza a tervezett 
szakaszokon, kilométerben kifejezve.  
A beruházás keretében teljes mértékben korszerűsített 
nagy sebességű elővárosi vasúti infrastruktúrát kell 
létrehozni 1500 V feszültségű egyenáramú vontatási 
rendszerre történő átállással, a sebességkorlátozások 
megszüntetésével, jelző- és forgalomirányító 
berendezések telepítésével és nagyvasúti csatlakozással. 
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Sorszám 
Kapcsolódó 

intézkedés (reform 
vagy beruházás) 

Mérföldkő/ 
Cél 

Elnevezés 
Minőségi mutatók  

(a 
mérföldkövekhez) 

Mennyiségi mutatók (a célokhoz) 
A végrehajtás indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése 

Mértékegység Alapérték Cél Negyedév Év 

83. 

C5.I1. Az elővárosi 
vasúti hálózat 
kapacitásainak 
bővítése 

Cél 
Állomások és 
megállóhelyek 
átépítése 

  Darab 
 

33 
2. 

negyedév 
2026 

22 megállóhely és 11 állomás átépítésének befejezése a 
H5, a H6 és a H7 vonalon, intermodális kapcsolatok 
létesítésével: P+R-parkolók legalább 2 700 férőhellyel, 
elektromos töltőállomásokkal és valós idejű 
utastájékoztatási rendszerrel. Minden állomást és 
megállóhelyet hozzáférhetővé kell tenni a különleges 
szükségletekkel rendelkező csoportok számára, ennek 
keretében akadálymentesíteni kell a járművekre való fel- 
és leszállást, továbbá gondoskodni kell a vizuális és a 
hangos utastájékoztatásról.  

84. 

C5.I1. Az elővárosi 
vasúti hálózat 
kapacitásainak 
bővítése 

Cél 

Új áramátalakítók 
üzembe 
helyezése vagy a 
meglévők teljes 
korszerűsítése 

 Darab  12 
2. 

negyedév 
2026 

Új áramátalakítók telepítése vagy a meglévők teljes 
korszerűsítése és üzembe helyezése 

85. 

C5.I1. Az elővárosi 
vasúti hálózat 
kapacitásainak 
bővítése 

Cél 
Új B+R 
kerékpártárolók a 
HÉV-megállókban 

 Darab  1500 
2. 

negyedév 
2026 

Új B+R kerékpártárolók létesítése a HÉV egyes állomásain 
és megállóiban, összesen 1 500 kerékpár tárolására 

86. 

C5.I1. Az elővárosi 
vasúti hálózat 
kapacitásainak 
bővítése 

Cél 
Új intermodális 
autóbusz–HÉV 
csomópontok 

 Darab  3 
2. 

negyedév 
2026 

Három intermodális csomópont létesítése a felújított 
Budapest környéki HÉV-vonalakon, amelyek közvetlen 
átszállást tesznek lehetővé az utasok számára az 
autóbuszok és a HÉV-szerelvények között 

87. 

C5.I2. Vasúthálózati 
szűk keresztmetszet 
kiváltása a TEN-T 
folyosón  

Mérföldkő 

Az érintett 
vonalszakasz 
(Almásfüzitő–
Komárom) 
korszerűsítésére 
irányuló 
szerződés aláírása 

Az építési 
beruházásra 
irányuló szerződés 
aláírása 

   
3. 

negyedév 
2023 

Az érintett vasútvonal (Almásfüzitő–Komárom 
vonalszakasz) korszerűsítésére irányuló építési 
szerződések aláírása nyílt közbeszerzési eljárást követően  

88. 

C5.I2. Vasúthálózati 
szűk keresztmetszet 
kiváltása a TEN-T 
folyosón  

Cél 

A korszerűsített 
vonalszakasz 
(Almásfüzitő–
Komárom) 
üzembe 
helyezése 

  km 
 

11 
1. 

negyedév 
2026 

A korszerűsített vonalszakaszt üzembe kell helyezni, és 
annak 160 km/h menetsebességet és 225 kN 
tengelyterhelést kell lehetővé tennie a 11 km-es 
vonalszakasz teljes hosszán. A beruházás keretében el kell 
végezni az 1. sz. főút különszintű átépítését, át kell 
alakítani a megállóhelyeket, és a megnövelt sebesség 
figyelembevételével korszerűsíteni kell a felsővezetéket és 
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Sorszám 
Kapcsolódó 

intézkedés (reform 
vagy beruházás) 

Mérföldkő/ 
Cél 

Elnevezés 
Minőségi mutatók  

(a 
mérföldkövekhez) 

Mennyiségi mutatók (a célokhoz) 
A végrehajtás indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése 

Mértékegység Alapérték Cél Negyedév Év 

az energiaellátó rendszert. Emellett a beruházás kiterjed a 
hiányzó és az elavult létesítmények pótlására, illetve 
korszerűsítésére is, köztük a következőkre:  
• 3,9 km új vágány építése,  
• új kitérők építése,  
• 2 km felsővezeték átépítése,  
• 5 db új gyalogos-felüljáró építése,  
• 2 db útátjáró átépítése, 
• 1 db közúti, gyalogos- és kerékpáros-felüljáró építése,  
• zajárnyékoló fal építése. 

89. 

C5.I2. Vasúthálózati 
szűk keresztmetszet 
kiváltása a TEN-T 
folyosón 

Mérföldkő 

A Békéscsaba–
Lőkösháza vasúti 
vonalszakasz 
korszerűsítésére 
irányuló 
szerződés aláírása 

Az építési 
beruházásra 

irányuló szerződés 
aláírása 

   
2. 

negyedév 
2021 

Az érintett vasútvonal (Békéscsaba–Lőkösháza 
vonalszakasz) korszerűsítésére irányuló építési 
szerződések aláírása nyílt közbeszerzési eljárást követően 

90. 

C5.I2. Vasúthálózati 
szűk keresztmetszet 
kiváltása a TEN-T 
folyosón 

Cél 

A korszerűsített 
vonalszakasz 
(Békéscsaba–
Lőkösháza) 
üzembe 
helyezése 

 
km 

 
30,3 

4. 
negyedév 

2025 

A Békéscsaba és Lőkösháza közötti korszerűsített 
vonalszakaszt üzembe kell helyezni, és annak 160 km/h 
menetsebességet és 225 kN tengelyterhelést kell 
biztosítania. A beruházás keretében ki kell építeni a 
második vágányt és az ETCS L2 vonatbefolyásoló rendszert, 
továbbá korszerűsíteni kell Kétegyháza és Lőkösháza 
állomást. 

91. 

C5.I3. A 
kibocsátásmentes 
autóbuszos 
közlekedés fejlesztése 
 

Mérföldkő 

Az új elektromos 
autóbuszok 
beszerzésére és a 
töltőállomások 
létesítésére 
irányuló 
támogatási 
megállapodások 
aláírása 

A települési 
önkormányzatokkal, 
illetve a 
tömegközlekedési 
vállalatokkal kötött 
támogatási 
megállapodások 
aláírása 

   
2. 

negyedév 
2023 

A 300 kizárólag elektromos hajtású autóbusz beszerzése 
érdekében megkötött támogatási megállapodások aláírása 
a nyílt és átlátható pályázati felhívás és kiválasztási eljárás 
alapján kiválasztott valamennyi végső kedvezményezettel 
(a települési önkormányzatokkal és a tömegközlekedési 
vállalatokkal, minden 25 000 lakos feletti település 
pályázhat). A végső kedvezményezetteket úgy kell 
kiválasztani, hogy lehetőség legyen a lehető legtöbb 
elavult jármű lecserélésére.  

92. 

C5.I3. A 
kibocsátásmentes 
autóbuszos 
közlekedés fejlesztése 

Cél 

További 
elektromos 
autóbuszok és 
töltőállomásaik 
üzembe állítása 

  Darab 
 

100 
1. 

negyedév 
2025 

100 elektromos autóbusz és ugyanennyi töltőállomás 
üzembe állítása legalább ugyanennyi fosszilis 
tüzelőanyaggal működő régi autóbusz helyett 
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Mértékegység Alapérték Cél Negyedév Év 

93. 

C5.I3. A 
kibocsátásmentes 
autóbuszos 
közlekedés fejlesztése 

Cél 

További 
elektromos 
autóbuszok és 
töltőállomásaik 
üzembe állítása 

  Darab 100 300 
4. 

negyedév 
2025 

300 elektromos autóbusz és ugyanennyi töltőállomás 
üzembe állítása legalább ugyanennyi fosszilis 
tüzelőanyaggal működő régi autóbusz helyett 

94. 

C5.I4. Központi 
forgalomirányítás 
kiépítése TEN-T 
vasútvonalakon 

Mérföldkő 

A központi 
forgalomirányító 
rendszer 
létesítésére 
irányuló 
szerződés aláírása 

A kivitelezési 
szerződés aláírása    

2. 
negyedév 

2023 

Négy vasúti fővonali szakasz (70-es, 100a, 80-as és 140-es 
vonal) központi forgalomirányító rendszerének kiépítésére 
és a szükséges biztosító- és távközlési berendezések 
üzembe helyezésére irányuló szerződés aláírása nyílt 
közbeszerzési eljárást követően 

95. 

C5.I4. Központi 
forgalomirányítás 
kiépítése TEN-T 
vasútvonalakon 

Cél 

Központi 
forgalomirányító 
rendszer 
kiépítése 
elővárosi és más 
nagyvasúti 
vonalakon  

 
km 

 
272 

2. 
negyedév 

2026 

Központi forgalomirányító rendszert kell kiépíteni. A 
beruházás keretében a Budapestről kiinduló két 
legfontosabb elővárosi vasútvonal (70-es és 100a), 
valamint két vidéki fővonal (80 és 140) kap központi 
forgalomirányító rendszert összesen 272 km hosszon. 
Emellett a beruházás magában foglalja a kapcsolódó 
jelzőberendezések felújítását és cseréjét, felsővezetékek 
létesítését/bővítését, három KÖFI-központ 
létesítését/bővítését, egy biztonsági rendszer kiépítését 
(térfigyelő kamerák, kivilágítás), egy korszerű 
utastájékoztatási rendszer létesítését, valamint a 
szükséges távközlési adathálózatok építését.  

96. 

C5.R1. Egységes 
országos autóbuszos 
és vasúti tarifa-, 
menetjegy- és 
utastájékoztatási 
rendszer kiépítése a 
Nemzeti 
Tömegközlekedési 
Hatóság által 

Mérföldkő 

Az intézményi 
keretet, valamint 
az eljárásokat és a 
folyamatokat 
létrehozó 
jogszabály 
hatálybalépése 

A hatálybalépésre 
vonatkozó 
rendelkezés a 
jogszabályban 

   
2. 
negyedév 

2023 

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény 
módosításának hatálybalépése, amellyel létrejön a 
Nemzeti Tömegközlekedési Hatóság. 
Azon törvény és végrehajtási rendeletek hatálybalépése, 
amelyek létrehozzák a tarifarendszerrel, az 
utastájékoztatási rendszerrel, a Nemzeti 
Tömegközlekedési Hatóság és a közüzemi szolgáltatók 
közötti feladatmegosztással, a közszolgáltatási szerződések 
keretével, valamint a csatlakozásokkal és a 
veszélyhelyzetek kezelésével kapcsolatos intézményi 
keretet, eljárásokat és folyamatokat. A jogszabályoknak 
összhangban kell lenniük az utasjogi jogszabályokkal, és a 
jelenlegi információbiztonsági eljárások elemzéséből 
kiindulva kell őket kidolgozni.  
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97. 

C5.R1. Egységes 
országos autóbuszos 
és vasúti tarifa-, 
menetjegy- és 
utastájékoztatási 
rendszer kiépítése a 
Nemzeti 
Tömegközlekedési 
Hatóság által 

Mérföldkő 

Az 
adatbázisszerver-
infrastruktúra és 
a tájékoztató 
platform 
kialakítása 

Az 
adatbázisszerver-
infrastruktúra 
üzembe helyezése, 
a tájékoztató 
platform 
rendelkezésre 
állása 

   
2. 
negyedév 

2023 

Az adatbázisszerver-infrastruktúra és az Open Data BI 
rendszer-infrastruktúrához szükséges kapcsolódó 
szolgáltatások üzembe helyezése 
 
A valós idejű utazási és díjszabási információkról 
tájékoztató platformnak nyilvános platform formájában és 
alkalmazásprogramozási felületen keresztül egyaránt 
elérhetőnek kell lennie 

98. 

C5.R1. Egységes 
országos autóbuszos 
és vasúti tarifa-, 
menetjegy- és 
utastájékoztatási 
rendszer kiépítése a 
Nemzeti 
Tömegközlekedési 
Hatóság által 

Mérföldkő 

A nyílt 
hozzáférésű 
adatportál,  
valamint a valós 
idejű 
utastájékoztatást 
kínáló rendszer 
bevezetése  

Az utazóközönség 
rendelkezésére áll a 
nyílt hozzáférésű 
adatportál, és 
megkezdte 
működését a valós 
idejű 
utastájékoztatást 
kínáló rendszer 

   
4. 
negyedév 

2024 

A személyforgalmi adatokat, nevezetesen menetrendeket, 
valós idejű utazási információkat, díjszabási információkat 
és jegykiadást biztosító nyílt hozzáférésű adatportált a 
nemzeti tömegközlekedési hatóság a regisztrált 
felhasználók rendelkezésére bocsátja. 
 
A járművek kihasználtságát is bemutató valós idejű 
utastájékoztatási rendszert kell kiépíteni a 
vasútállomásokon és a vasúti megállóhelyeken, valamint a 
központi autóbusz-pályaudvarokon.  



 

60 

 

F. 6. KOMPONENS: ENERGIA – ZÖLD ÁTÁLLÁS  

 

Magyarország helyreállítási és rezilienciaépítési tervének ez a komponense az energiaágazat 

előtt álló különböző kihívásokkal foglalkozik. A komponens célja, hogy hozzájáruljon 

Magyarország 2030-ara vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai céljainak eléréséhez, 

figyelembe véve azt is, hogy növelni kell a tagállamok ambícióit az üvegházhatást okozó 

gázok kibocsátásának az 1990-es szinthez képest legalább 55 %-kal való csökkentésére 

vonatkozó, 2030-ra kitűzött uniós cél összefüggésében. A Nemzeti Energiastratégia 2030 és a 

nemzeti energia- és klímaterv célja az energiaszuverenitás és energiabiztonság megerősítése 

az importfüggőség csökkentésével, a lakosság számára megfizethető energiaellátás 

biztosítása, valamint az energiatermelés dekarbonizálása, többek között a megújuló 

energiaforrásokon alapuló energiatermelés arányának növelésével.  

Ebben az összefüggésben a komponens célja megújuló energiaforrásokon alapuló további 

kapacitások létesítése és végső soron az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése. A jogi 

keret módosításai megteremtik az e cél eléréséhez szükséges támogató szabályozási 

környezetet. Annak érdekében, hogy a megújuló energiaforrásokból származó 

energiatermelési kapacitást biztonságos és rugalmas módon lehessen integrálni a 

villamosenergia-hálózatba, a komponens támogatja a hálózatfejlesztéssel kapcsolatos és a 

villamosenergia-tároló létesítményekre irányuló beruházásokat. Az okosmérőkre irányuló 

beruházás várhatóan hosszú távon elősegíti a villamosenergia-kereslet optimalizálását. A 

komponenstől várt további eredmény kiegészítő megújulóenergia-termelési kapacitás 

megteremtése a lakossági napelem-rendszerek telepítésének támogatásával. Emellett a 

légszennyezéssel és az energiahatékonysággal kapcsolatos kihívások kezelése érdekében a 

komponens támogatást irányoz elő a háztartások számára elektromos fűtési rendszerek 

telepítéséhez és a nyílászárók cseréjéhez, a fotovoltaikus rendszerekkel és a tárolóegységekkel 

kapcsolatos intézkedések mellett.  

Az ezen komponenshez tartozó intézkedések várhatóan hozzájárulnak a zöld átálláshoz és a 

klímasemlegességi cél 2050-ig történő eléréséhez.  

Az innovatív műszaki megoldásokon alapuló intelligens hálózatfejlesztés fontos lépés a 

digitalizáció felé. A digitális megoldásokon keresztül történő adathasznosítás biztosítja a 

kereslet és a kínálat egyensúlyának jobb előrejelzését és az energiatermelés jobb 

szabályozását.  

A komponens hozzájárul Magyarország stratégiai autonómiájához és biztonságához, amelyek 

az európai célkitűzéseknek is részét képezik. A megújulóenergia-termelési kapacitások 

bővítése a hazai energiaforrások arányának növelése révén fokozza az energiaszuverenitást. A 

hálózatfejlesztés várhatóan a villamosenergia-hálózat biztonságának javításához is hozzájárul.  

A beruházások emellett várhatóan hozzájárulnak a helyi szintű munkahelyteremtéshez, többek 

között a kkv-k körében. 

A komponens hozzájárul az országspecifikus ajánlások megvalósításához azon igény 

tekintetében, hogy az ország „helyezze a beruházások középpontjába a zöld és digitális 

átállást, mindenekelőtt a tiszta és hatékony energiatermelést és -felhasználást” (2020. évi 3. 

országspecifikus ajánlás), és „állítsa a beruházásorientált gazdaságpolitika középpontjába 

[…], az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiagazdaságot és az energia- és erőforrás-

hatékonyságot” (2019. évi 3. országspecifikus ajánlás). Hozzájárul továbbá a 2022. évi 6. 

országspecifikus ajánlásnak való megfeleléshez, amely szerint összességében csökkenteni kell 

a fosszilis tüzelőanyagoktól való függést a megújuló energiaforrások elterjedésének 

felgyorsítása révén, az engedélyezési eljárások egyszerűsítése és a villamosenergia-

infrastruktúra korszerűsítése által, továbbá „az energiahatékonysági intézkedésekre irányuló 

erőfeszítések […] fokozása révén”.  
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Tekintettel a bemutatott intézkedésekre és a jelentős károkozás elkerülését célzó elv 

alkalmazásáról szóló technikai iránymutatással (2021/C 58/01) összhangban a helyreállítási és 

rezilienciaépítési tervben előirányzott mérséklő lépésekre, várhatóan a komponens keretében 

előirányzott intézkedések egyike sem fogja az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében 

jelentősen sérteni a környezeti célkitűzéseket. 
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F.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások 

ismertetése 

C6.R1.: A villamosenergia-szabályozás átalakítása  

A reform célja a magyar villamosenergia-piac jogi keretének javítása a villamos energiáról 

szóló, 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása és egyes kapcsolódó kormányrendeletek – 

többek között a 273/2007. (X. 19.), a 389/2007. (XII.23) és a 299/2017. (X.17) korm. 

rendelet – módosítása révén.  

Ez a reform a hálózatba betáplált villamos energia és a hálózatból fogyasztott villamos 

energia elkülönített elszámolását irányozza elő. Magyarország vállalja, hogy előírja ezen 

elkülönített elszámolási rendszer végrehajtását azon termelő-fogyasztók számára, amelyek 

2023. január 1-jétől állami pénzügyi támogatásban részesülnek fotovoltaikus rendszereik 

telepítéséhez. 

A reform végrehajtásának határideje 2023. március 31. 

 

C6.R2.: A szárazföldi szélenergiát célzó befektetések megkönnyítése 

Az intézkedés célja további szárazföldi szélenergia-termelési kapacitás kialakítása 

Magyarországon a szélerőművek telepítésére vonatkozó jelenlegi általános korlátozások 

megszüntetésével és olyan kijelölt célterületek létrehozásával, ahol ösztönzöttek a 

szélenergiára irányuló beruházások. 

A reform nyilvános konzultációt követően módosítani fogja a jelenleg alkalmazandó 

jogszabályi keretet annak érdekében, hogy megszüntesse a szélerőművek telepítésére 

vonatkozó szükségtelen korlátozásokat, különösen a szélturbinák esetében tartandó 

védőtávolság (a szélenergia-létesítmények és a lakott vagy egyéb érintett területek közötti 

távolság), a szélturbina magassága (vagy a szélerőmű szárnylapátjainak maximális átmérője) 

és a turbinák teljesítménykapacitása tekintetében. A korlátozások meg fognak szűnni vagy 

úgy módosulnak, hogy lehetővé tegyék a szélerőművek hatékony telepítését, és összhangban 

álljanak az európai referenciaértékekkel és összehasonlítható bevált gyakorlatokkal. A 

módosított rendeletek tartalmazhatnak minimumkövetelményeket a műszaki biztonságra, 

valamint az emberi és állati egészség és a környezet védelmére vonatkozóan, továbbá a helyi 

önkormányzatok megállapíthatnak indokolt követelményeket. A módosított rendeletek nem 

vezetnek be egyéb akadályokat például méreten, kapacitáson vagy magasságon alapuló 

korlátozásokat.  

A reform továbbá nyilvános konzultációt követően a szélerőművek számára kijelölt 

célterületeket fog bevezetni, a 2022. május 18-i COM(2022)222 bizottsági javaslat 

megközelítésével összhangban.  

A kijelölt célterületek olyan konkrét területek lesznek, amelyek különösen alkalmasak 

szélerőművek telepítésére. Ezeket a területeket objektív kritériumok, például a 

szélenergiasűrűség vagy szélsebesség alapján kell meghatározni. Az e területeket létrehozó 

jogszabályok egyedi egyszerűsített engedélyezési eljárásokat is megállapítanak a 

szélerőművek ilyen területeken történő telepítésére, egyszerűbb eljárásokat és rövidebb 

határidőket eredményezve. 

A reform végrehajtásának határideje 2023. március 31. 
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C6.R3.: A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos beruházások engedélyezési 

eljárásának javítása 

Az intézkedés célja a megújulóenergia-projektek megvalósításának támogatása az 

engedélyezési eljárások megkönnyítésével. 

A reform integrált eljárást vezet be a 0,5 MW-t meghaladó beépített kapacitású nap- és 

szélerőművek környezetvédelmi engedélyére és építési engedélyére vonatkozóan. Ez 

rövidíteni fogja az engedélyezés tényleges időigényét. Ha a hatóság 75 napon belül nem ad 

választ, az engedélyt megadottnak kell tekinteni. A reform emellett egyablakos ügyintézési 

pontot hoz létre, amely egyedüli kapcsolattartó pontként szolgál a beruházók számára 

integrált engedélyeik kezelése és kiadása tekintetében. 

A reform a kis kapacitású (0,8 kW alatti) fotovoltaikus rendszerek hálózatra való 

csatlakozásának eljárásait is egyszerűsíti. Ezek esetében csak a telepítés előtti nyilvántartásba 

vételre lesz szükség, nem kell engedélyezési kérelmet benyújtani. A beruházónak nem kell 

egyedi szerződést aláírnia az elosztórendszer-üzemeltetővel a kis kapacitású fotovoltaikus 

rendszer alkalmazásához, és a kis kapacitású fotovoltaikus rendszer csatlakozási szerződését 

a nyilvántartásba vétel váltja fel. A kiserőmű hálózatra való csatlakozásának határideje nem 

haladhatja meg a két hónapot, kivéve ha a késedelem oka az adott elosztórendszer-üzemeltető 

hatáskörén kívül esik. 

A napenergia alkalmazásának ösztönzése érdekében a lehető leghamarabb, és legkésőbb 

2024. december 31-ig hatályát veszti az a nemrég bevezetett intézkedés, amely ideiglenesen 

megszüntette azt a lehetőséget, hogy az újonnan épített (legfeljebb 50 kVA kapacitású) 

lakossági fotovoltaikus rendszerek áramot tápláljanak be a hálózatba. Ennek érdekében a 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) ezt az ideiglenes korlátozást 

rendszeresen, legalább hathavonta műszaki és objektív kritériumok alapján felülvizsgálja 

regionális szinten az átvitelirendszer-üzemeltetővel és az elosztórendszer-üzemeltetőkkel. 

Amint az értékelés eredménye megállapítja, hogy a hálózat alkalmas a termelt villamos 

energia integrálására, a korlátozást – adott esetben regionális szinten – fel kell oldani.  

A reform végrehajtásának határideje 2023. március 31. 

 

C6.R4.: A hálózati csatlakozási folyamat átláthatóságának, kiszámíthatóságának és 

elérhetőségének javítása 

Az intézkedés céljai a következők: az átláthatóság és a kiszámíthatóság növelése az 

időjárásfüggő megújulóenergia-beruházások összehangolt hálózati csatlakozási eljárásának 

tekintetében, és végső soron a hálózati csatlakozások elérhetőségének növelése.  

A reform módosítja a hálózati csatlakozási eljárásokra vonatkozó jogszabályokat annak 

érdekében, hogy a különböző energiatermelő technológiák tekintetében megkülönböztetéstől 

mentes megközelítést biztosítson. Amennyiben a beruházók teljesítik a kiegyenlítő 

kapacitásra vonatkozó követelményeket, valamint megfizetik a közvetlen csatlakozási 

díjakat, a kapacitáskorlátokat meghaladó kapacitáskorlátokat meghaladó csatlakozási 

kérelmeket minden esetben el kell fogadni. A jogszabály meghatározza a megkövetelhető 

kiegyenlítő kapacitás maximális szintjét. A kiegyenlítő kapacitás megkövetelt szintjének 

objektíven indokoltnak és arányosnak kell lennie, nem haladhatja meg a 30 %-ot, és azt 

fokozatosan csökkenteni kell. 

A reformnak a hálózati csatlakozási eljárás átláthatóságát is fokoznia kell olyan 

intézkedésekkel, amelyek szemléletformáló hatással vannak a piaci szereplőkre és tájékozott 

döntéshozatalra ösztönzik őket. Ezek közé tartozik különösen az, hogy rendszeresen közzé 
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kell tenni az elfogadott és elutasított kérelmeket, a hálózati csatlakozási kapacitásokra 

vonatkozó frissített előrejelzéseket, valamint a különböző csatlakozási típusokra vonatkozó 

egyszerűsített példákat, továbbá a piaci szereplők számára tájékoztatási fórumokat kell 

szervezni. Az eljárás eredményességének növelése érdekében az átvitelirendszer-

üzemeltetőnek és az elosztórendszer-üzemeltetőknek ki kell alakítaniuk a megfelelő 

informatikai infrastruktúrát, hogy képesek legyenek a telepített okosmérőkből származó 

adatok összegyűjtésére és felhasználására  

A reform hozzájárul Magyarország azon képességéhez, hogy nemzeti szinten jelentősen 

növelje a hálózatra csatlakoztatott nap- és szélerőművi kapacitást. A megfelelő célok felé tett 

előrehaladást kormányzati adatbázis követi nyomon. 

A reform végrehajtásának határideje 2026. június 30. 

 

C6.R5.: Az energiahatékonysági követelmények megerősítése 

Az intézkedés célja a magyarországi épületek energiahatékonyságának javítása, ami 

várhatóan hozzájárul az épületek energiafogyasztásának mérsékléséhez és ezáltal az orosz 

gáznak való kitettség csökkenéséhez.  

A reform energiahatékonysági minimumkövetelményeket vezet be (az energiafogyasztás 

legalább 30 %-os csökkentése) az uniós finanszírozásban részesülő épületfelújítási 

támogatási programok esetében. 

A reform végrehajtásának határideje 2023. március 31.  

 

C6.I1.: Az átvitelirendszer-üzemeltető és az elosztórendszer-üzemeltetők klasszikus és 

intelligens hálózatfejlesztései  

A beruházás célja a villamosenergia-hálózat fejlesztése, hogy biztosított legyen a megújuló 

energiaforrások által létrehozandó további kapacitások biztonságos integrálása, és hogy 

rugalmasabbá váljon a rendszer. Energiapolitikai stratégiájával összhangban Magyarország 

növelni kívánja a megújuló energiaforrások részarányát energiamixében, és 2030-ra 

megháromszorozza jelenlegi hazai naperőmű-kapacitását. Ehhez elegendő hálózati 

hozzáférésre és szükséges hálózati kapacitásra van szükség. Az átviteli és elosztóhálózatot 

fejleszteni kell, hogy kezelni lehessen ezeket a kihívásokat.  

A beruházás ezért hozzájárul bizonyos szűkös hálózati kapacitások bővítéséhez és a 

megnövekedett megújulóenergia-termelési kapacitásból eredő további termelés biztonságos 

integrálásához. A beruházás különösen olyan fejlesztési elemeket tartalmaz, mint a nagy-

/közép-/kisfeszültségű hálózatok építése és korszerűsítése, új alállomások telepítése, 

alállomási transzformátorok cseréje és kapacitásbővítése, ellenőrzési rendszerek kiépítése és 

cseréje, valamint informatikai fejlesztések. 

A megújuló energiaforrásokat használó erőművek integrációjára való képesség növelésére 

irányuló beruházás teljesítésének eredményeként az ezen beruházás keretében tett 

intézkedéseknek köszönhetően 2026. június 30-re a hálózatnak képesnek kell válnia 2925 

MW erőművi többletkapacitás integrálására.  

A beruházás végrehajtásának határideje 2026. június 30. 

 

C6.I2.: Lakossági fotovoltaikus rendszerek támogatása és fűtéskorszerűsítés 
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Az intézkedés célja a lakossági megújulóenergia-termelési kapacitások bővítése, az 

energiahatékonyság növelése az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése érdekében, 

valamint a korszerűtlen fűtési megoldásokból eredő légszennyezés (például a szálló por vagy 

kén-dioxid) csökkentése. Az intézkedés az átlagosnál nagyobb energiaszegénységi 

kockázatnak kitett háztartások számára kínál előnyöket. E célból a kedvezményezett 

jövedelmi szintjét a következő két lehetőség egyike alapján kell meghatározni: a nemzeti 

átlagjövedelem alatti jövedelemmel rendelkező személyek vagy a nemzeti átlag alatti egy 

főre jutó átlagos jövedelemmel rendelkező háztartások. Mindkettőt a Központi Statisztikai 

Hivatal statisztikái alapján állapítják meg. 

Az intézkedés kétféle tevékenységet támogat. Az első tevékenységtípus a tetőszerkezetre 

helyezett, saját fogyasztás fedezését célzó fotovoltaikus rendszer telepítése. A második 

tevékenységtípus a tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezését célzó fotovoltaikus 

rendszer telepítése, nyílászárók cseréje, tárolókapacitás létesítése (legfeljebb 14 kW) és 

elektromos fűtési rendszer kiépítése (hőszivattyúk, szükség esetén elektromos fűtőpanelekkel 

kiegészítve, a támogatásban részesülő épület műszaki körülményeitől függően). Az 

intézkedésből a tervek szerint 34 920 háztartás részesül, melyek közül legalább 11 600 

háztartásnak a második tevékenységtípusba tartozó beruházást kell végrehajtania. 

A beruházás végrehajtásának határideje 2026. június 30. 

 

C6.I3.: Energiatárolók telepítése átvitelirendszer-üzemeltető és elosztórendszer-

üzemeltető társaságoknál  

A beruházás célja annak támogatása, hogy az átvitelirendszer-üzemeltető és az 

elosztórendszer-üzemeltető társaságok olyan rövid távú energiatárolókat létesítsenek, 

amelyeket kizárólag a hálózat biztonságos megbízható működésének garantálása céljából 

használnak, és amelyek közvetve támogatják a megnövekedett megújulóenergia-termelési 

kapacitásból eredő további energiatermelés biztonságos integrálását. A tároló létesítmények 

nem használhatók kiegyenlítésre vagy szűk keresztmetszetek kezelésére. 

Az átvitelirendszer-üzemeltető és az elosztórendszer-üzemeltetők az (EU) 2019/944 irányelv 

54. cikke (2) bekezdésében és 36. cikke (2) bekezdésében meghatározott kivétel alapján 

kapnak támogatást energiatároló létesítményeik telepítéséhez, azaz az energiatároló 

létesítmények teljes mértékben integrált hálózati elemek, és a megvalósítás a szabályozó 

hatóság előzetes engedélyéhez kötött (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, 

MEKH). A MEKH figyelemmel kíséri és biztosítja, hogy a tárolók csak integrált hálózati 

elemként kerüljenek felhasználásra, és rendszeresen ellenőrzi, hogy e tárolók birtoklása, 

fejlesztése, kezelése és üzemeltetése nem torzítja a piacot. 

A beruházás eredményeként integrált hálózati elemként telepített villamosenergia-tárolásra 

alkalmas új létesítmény teljes kapacitásának el kell érnie a 146 MWh -t. 

A beruházás megvalósításának határideje 2025. június 30. 

 

C6.I4.: Hálózati energiatárolók telepítése energiapiaci szereplőknél  

A beruházás célja, hogy a kiegyenlítő piacon már jelen lévő vagy belépni kívánó piaci 

szereplők számára (pl. aggregátor cégek, villamosenergia-termelők és ipari nagyfogyasztók) 

hozzáférést biztosítson a szennyezésmentes rugalmassági szolgáltatást nyújtó 

technológiákhoz.  
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Ez az intézkedés támogatja a piaci szereplőket a hálózati energiatároló létesítmények 

telepítésében.  

A kedvezményezetteket nyílt pályázati felhívás útján kell kiválasztani. A kiválasztási 

folyamat során a különböző technológiával megvalósítandó projektjavaslatok között költség-

haszon elemzés alapján választanak, így biztosítva a technológiailag semleges kiválasztási 

folyamatot, az összesített költséghatékonyságra fókuszálva. A kedvezményezetteknek a 

támogatott villamosenergia-tárolóból származó kapacitás egészét vagy egy részét be kell 

vezetniük a kiegyenlítő piacra.  

A beruházás eredményeként a villamosenergia-tárolásra alkalmas, kiegyenlítő piacon 

megjelenő új telepített létesítmény teljes kapacitásának el kell érnie a 311 MWh-t. 

A beruházás megvalósításának határideje 2025. június 30. 

C6.I5.: Okosmérők elterjesztése 

Az intézkedés célja okosmérők telepítésének támogatása.  

Az okosmérők alkalmazása a fogyasztói profilok pontos meghatározásának és a 

villamosenergia-igény optimalizálásának eszközeként fontos szerepet kap majd, a mérők 

adatgyűjtési és kommunikációs funkcióit pedig számos alkalmazási területen lehet 

hasznosítani. Az okosmérőknek távvezérelhetőnek kell lenniük, közvetlen mérés esetén 

alkalmasnak kell lenniük a mérő névleges teljesítményének be- és kikapcsolására, 

biztosítaniuk kell a vezérelhetőséget, és rendelkezniük kell kommunikációs modullal. Az 

okosmérők és a rájuk épülő rugalmas tarifák bevezetése hosszú távon a keresletoldali 

válaszlépések lehetőségeinek alapját adják, ami hosszú távon elősegíti a villamosenergia-

rendszer rugalmasságának kiépítését.  

A nemzeti jogszabály úgy rendelkezik, hogy a fogyasztók bizonyos körének fogyasztási 

helyén okosmérőt kell telepíteni. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) korm. rendelet alapján 

okosmérő kerül felszerelésre a kisfeszültségen csatlakozó felhasználókhoz 5000 kWh vagy e 

fölötti éves felhasználás esetén; 3x32 A-t elérő, de 3x80 A-t meg nem haladó 

teljesítményigényű új csatlakozás esetén; továbbá a háztartási méretű kiserőművel már 

rendelkező, illetve ilyen rendszert a jövőben telepítő felhasználóknál. A beruházás hozzájárul 

az okosmérők elterjedéséhez.  

A beruházás kedvezményezettjei a pályázati kiírás alapján kiválasztott elosztórendszer-

üzemeltetők. A támogatási keretet az egyes elosztórendszer-üzemeltetők működése szerinti 

földrajzi területen található, okos mérésben érintett fizikai fogyasztási helyek arányában 

szükséges felosztani.  

Az intézkedés eredményeként az újonnan telepített okosmérők teljes számának el kell érnie a 

290 680-t. 

A beruházás végrehajtásának határideje 2026. június 30.



 

67 

 

F.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és 

ütemterv 

Sorszám 

Kapcsolódó 
intézkedés 

(reform vagy 
beruházás) 

Mérföldkő / 
cél 

Elnevezés 
Minőségi mutatók 

(a 
mérföldkövekhez) 

Mennyiségi mutatók 
(a célokhoz) 

A végrehajtás 
indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése 

Mérték
egység 

Alapérték Cél 
Negyedé

v 
Év 

99. 

C6. R1. A 
villamosenergia-
szabályozás 
átalakítása 

Mérföldkő 

A 273/2007. (X.19.) 
korm. rendelet 
módosításainak 
hatálybalépése. 

A bruttó elszámolást 
bevezető 
jogszabály-
módosítás 
hatálybalépése 

      
1. 
negyedév 

2023 

A 273/2007. (X.19.) korm. rendelet a termelő-fogyasztókra 
vonatkozó kötelező bruttó elszámolási rendszer tekintetében 
történő módosításának hatálybalépése. A rendelet biztosítja, hogy a 
2023. január 1-jétől a villamosenergia-termelő egységeik 
telepítéséhez állami pénzügyi támogatásban részesülő termelő-
fogyasztóknak külön kell elszámolniuk a termelt energia 
mennyiségét és a felhasznált energia mennyiségét. 

100. 

C6.R2. A 
szárazföldi 
szélenergiát célzó 
befektetések 
megkönnyítése 

Mérföldkő 

A szélenergia 
hasznosítását 
támogató 
jogszabály-
módosítás 

A módosított 
jogszabály 
hatálybalépése 

   
1. 
negyedév 

2023 

A módosított jogszabály hatálybalépése, amely megszünteti a 
szélerőművek telepítésének szükségtelen korlátozásait az ország 
egész területén.  
A jogszabályoknak lehetővé kell tenniük a szélerőművek hatékony 
telepítését. Konkrétan, a jelenleg alkalmazandó jogszabályokban 
meghatározott minimális távolságra vonatkozó szabályokat 
jelentősen csökkenteni kell, és a szélenergia-létesítmények és a 
lakó- vagy egyéb érintett területek közötti minimális távolság nem 
haladhatja meg az európai referenciaértékeket és a hasonló bevált 
gyakorlatokat. A szélturbina megengedett legnagyobb magasságára 
(vagy a szélerőmű rotorlapátjainak maximális átmérőjére) vonatkozó 
határértékeket el kell hagyni, vagy meg kell növelni, hogy 
összhangban legyen az európai referenciaértékekkel és az 
összehasonlítható legjobb gyakorlatokkal. A szélturbinánkénti 
maximális teljesítménykorlátozás nem maradhat fenn és új nem 
vezethető be. A nemzeti jogszabályok felhatalmazhatják a helyi 
hatóságokat, hogy indokolt követelményeket írjanak elő egyéb jogos 
érdekek figyelembevétele érdekében, mint például az egyéb 
földhasználat, természet- vagy tájvédelem. A jogszabályoknak 
biztosítaniuk kell azt is, hogy a területrendezés a szélenergiát a többi 
megújuló energiaforráshoz hasonló módon kezelje, különösebb 
korlátozás nélkül. Az új jogszabály elfogadása előtt nyilvános 
konzultációt és átlátható párbeszédet kell folytatni a helyi 
hatóságokkal. 

101. 

C6.R2. A 
szárazföldi 
szélenergiát célzó 
befektetések 
megkönnyítése 

Mérföldkő 

Könnyített 
telepítést lehetővé 
tevő területek (go-
to zónák) kijelölése 

A vonatkozó 
jogszabály 
hatálybalépése 

   
1. 
negyedév 

2023 

A módosított joganyag hatálybalépése, amely meghatározza a 
könnyített telepítést lehetővé tevő területek (go-to zónák) 
kijelölését minden időjárásfüggő megújuló energiaforrás számára és 
egyszerűsített engedélyezési eljárásokat hoz létre a megújuló alapú 
erőművek könnyített területeken történő telepítésére (10 %-kal 
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rövidebb határidők az engedélyek megadására és jogi lehetőséget 
biztosít a szakhatóságok – mint például talaj- és tűzvédelmi hatóság 
– állásfoglalásainak beszerzésére az engedélyezési eljárás 
megindítása előtt).  
Ezeket a célterületeket legalább az ország azon területeiként kell 
meghatározni, ahol a szél energiasűrűsége 150 méteres 
magasságban legalább 500 W/m2, vagy hasonló átlagos 
szélsebesség-értéket használva, azzal a feltétellel, hogy az így 
lefedett terület nem lehet kisebb. A célterületeknek le kell fedniük a 
jelenleg szélerőművek által használt területeket, hogy 
megkönnyítsék az újratelepítés engedélyezését.  
Az új jogszabály elfogadása előtt nyilvános konzultációra és 
átlátható párbeszédre kerül sor a helyi hatóságokkal. 

102. 

C6.R3. A megújuló 
energiaforrásokka
l kapcsolatos 
beruházások 
engedélyezési 
eljárásának 
javítása 

Mérföldkő 

Integrált eljárás a 
megújuló 
energiaforrásokkal 
kapcsolatos 
engedélyezéshez 

A módosított 
jogszabály 
hatálybalépése 

   
1. 
negyedév 

2023 

Megfelelő jogi és közigazgatási keretrendszer hatálybelépése a 
környezetvédelmi és az építési engedély kiadásának integrált 
kezelése érdekében a 0,5 MW beépített kapacitásnál nagyobb 
kapacitású, időjárásfüggő megújuló energiaforrásokat használó 
erőművek – nap- és szélerőművek – esetében. 
A módosításnak biztosítani kell, hogy rövidüljön az engedélyezés 
időigénye azáltal, hogy előírja, hogy az integrált engedélyt 75 napon 
belül meg kell adni, és ha ezen időszak alatt nem érkezik válasz a 
közigazgatás részéről, az engedélyt megadottnak kell tekinteni.  

103. 

C6.R3. A megújuló 
energiaforrásokka
l kapcsolatos 
beruházások 
engedélyezési 
eljárásának 
javítása 

Mérföldkő 

Egyablakos 
ügyintézési pont a 
megújuló 
energiaforrásokkal 
kapcsolatos 
engedélyeztetéshez 

Az egyablakos 
ügyintézési pont 
működésének 
megkezdése  

   
1. 
negyedév 

2023 

Az egyablakos ügyintézési pontnak meg kell kezdenie működését és 
a szolgáltatások nyújtását az időjárásfüggő megújuló 
energiaforrásokat használó erőművek – nap- és szélerőművek – 
létrehozása iránt érdeklődő befektetők számára. 
Az egyablakos ügyintézési pont egy országos szintű, központosított 
szervezet, amely a befektetők számára egyetlen kapcsolattartó 
pontként működik az engedélyek kezelése és kiadása tekintetében.  

104. 

C6.R3. A megújuló 
energiaforrásokka
l kapcsolatos 
beruházások 
engedélyezési 
eljárásának 
javítása 

Mérföldkő 

A kis kapacitású 
fotovoltaikus 
rendszerek 
egyszerű hálózati 
csatlakozása 

A módosított 
jogszabály 
hatálybalépése 

   
1. 
negyedév 

2023 

A legfeljebb 0,8 kW beépített teljesítményű kis fotovoltaikus 
létesítmények telepítésére és üzembe helyezésére – beleértve a 
hálózatra való csatlakozást is – vonatkozó egyszerűsített eljárást 
lehetővé tevő módosított jogszabály hatálybalépése.  
A jogszabály azt is előírja, hogy e kiserőművek csatlakozási 
határideje nem lehet hosszabb a teljes hálózati kérelem 
benyújtásától számított két hónapnál. Az elosztórendszer-
üzemeltetők csak akkor késhetnek a csatlakozás biztosításával, ha a 
késedelmet nem a hatáskörükbe tartozó tényezők okozzák. 

105. C6.R3. A megújuló 
energiaforrásokka

Mérföldkő 
A fotovoltaikus 
rendszerrel ellátott 

A korlátozás 
rendszeres 

   
4. 
negyedév 

2022 
A módosított jogszabály hatálybalépése, amely kötelezi a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt (MEKH), hogy 
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l kapcsolatos 
beruházások 
engedélyezési 
eljárásának 
javítása 

háztartásokra 
vonatkozó 
betáplálási 
korlátozások 
eltörlése 

felülvizsgálatára 
vonatkozó 
módosított 
jogszabály 
hatálybalépése 

rendszeresen felülvizsgálja az új telepítésű lakossági fotovoltaikus 
rendszerek (maximum 50 kVA) hálózatba történő betáplálásának 
átmeneti leállítását.  
A módosított jogszabály legalább a következő elemeket tartalmazza:  
- A MEKH legalább hathavonta régiónként felülvizsgálja az 

ideiglenes korlátozás megalapozottságát az érintett régiókban;  
- ennek a felülvizsgálatnak az elosztórendszer-üzemeltetők és az 

átvitelirendszer-üzemeltető által szolgáltatott műszaki 
információkon kell alapulnia;  

- meg kell határozni és közzé kell tenni a korlátozás 
megszüntetésének technikai és objektív kritériumait; 

- a MEKH hathavonta és régiónként közzéteszi az indokolással 
ellátott döntését; a MEKH tájékoztatja a kormányt, ha a fent 
említett objektív kritériumokon alapuló értékelés azt mutatja, 
hogy a hálózat alkalmas a háztartási fotovoltaikus rendszerek 
által termelt energia integrálására, így a korlátozás 
megszüntethető; 

- a korlátozást meg kell szüntetni az érintett régióban, amint a 
fent említett technikai és objektív kritériumok teljesülnek. 

Legkésőbb 2024. december 31-ig az ország egész területén meg kell 
szüntetni az újonnan telepített lakossági fotovoltaikus rendszerekre 
(50 kVA-ig) vonatkozó hálózati betáplálási korlátozást. 

106. 

C6.R4 
A hálózati 
csatlakozási 
folyamat 
átláthatóságának, 
kiszámíthatóságá
nak és 
elérhetőségének 
javítása 

Mérföldkő 

A hálózati 
csatlakozási 
eljárások 
kiszámíthatóságána
k növelése 

A módosított 
jogszabály 
hatálybalépése 

   
4. 
negyedév 

2022 

A jogszabály a következőképpen módosul: 

- biztosítja, hogy megkülönböztetéstől mentes megközelítésben 
ugyanazok a csatlakozási szabályok („koordinált hálózati 
csatlakozási eljárás”) vonatkozzanak minden áramtermelő 
technológiára; 

- rendelkezzen arról, hogy ennek az eljárásnak objektív 
technológiai paramétereken kell alapulnia, és azt a felhívások 
előtt közzé kell tenni; 

- biztosítja, hogy azátvitelirendszer-üzemeltető és az 
elosztórendszer-üzemeltetők az időjárásfüggő megújuló 
erőművek – nap- és szélerőművek – csatlakozási kérelmét csak 
megkülönböztetéstől mentesen és műszaki szempontok 
alapján utasítsák el, csak akkor, ha a benyújtott kapacitásigény 
meghaladja az időjárásfüggő megújuló – nap- és szélerőművi – 
csatlakozási kapacitási korlátot és a kérelmező az erőmű 
tervezett műszaki feltételeit nem módosítja annak érdekében, 
hogy elősegítse a villamosenergia-rendszer kiegyenlítését 
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tárolókapacitás működtetésével vagy kiegyenlítő szolgáltatás 
igénybevételével; 

- biztosítja annak keretét, hogy egyedi kérelmek esetén a 
befektetők számíthatnak arra, hogy kérelmüket befogadják, ha 
hozzájárulnak az átvitelirendszer-üzemeltető vagy az 
elosztórendszer-üzemeltetők által az adott időpontban kért 
kiegyenlítő kapacitás biztosításához, és megfizetik a közvetlen 
csatlakozási díjat; 

- meghatározza az ilyen esetben előírható kiegyenlítő kapacitás 
maximális szintjét. Ez a maximális kiegyenlítő kapacitás nem 
haladhatja meg a 2022-től beépítendő megújuló 
energiatermelési kapacitás 30%-át. A jogszabályban 
meghatározott maximális kötelező kiegyenlítő kapacitás 
mértéket a rendszer kiegyenlítési igényének és más főbb 
tényezőinek elemzése alapján évente felül kell vizsgálni, és 
fokozatosan csökkenteni kell, figyelembe véve a várható 
hálózati beruházásokat és a hálózati csatlakozási eljárások 
eredményét. A kiegyenlítési követelmény szintjének objektíven 
indokoltnak és arányosnak kell lennie.  

107. 

C6.R4. A hálózati 
csatlakozási 
folyamat 
átláthatóságának, 
kiszámíthatóságá
nak és 
elérhetőségének 
javítása 

Mérföldkő 

A hálózati 
csatlakozási 
kérelmekre és 
kapacitásokra 
vonatkozó 
információk 
közzététele 

Az átvitelirendszer-
üzemeltető / 
elosztórendszer-
üzemeltetők 
közzétételi 
kötelezettségének 
hatálybalépése 

   
1. 
negyedév 

2023 

A jogszabályokat módosítani kell annak biztosítása érdekében, hogy 
az átvitelirendszer-üzemeltető és az elosztórendszer-üzemeltetők az 
új közzététel előtt, illetve legalább hathavonta közzétegyék az 
elfogadott és az elutasított kérelmek anonimizált csatlakozási 
követelményeit a kapcsolódó indoklással együtt, valamint további 
információkat szolgáltassanak az összes szükséges hálózati 
beruházás eredményeként lehetséges új csatlakozási kérelmekről, 
beleértve a helyreállítási és rezilienciaépítési terv keretében 
finanszírozott projekteket, valamint a hálózati csatlakozási 
kapacitásokra vonatkozó frissített előrejelzéseket a következő 5 évre 
vonatkozóan. 
Ezen túlmenően a különböző csatlakozási típusokra vonatkozó 
egyszerűsített példákat a magyar átvitelirendszer-üzemeltető 
(MAVIR) internetes oldalán közzé kell tenni. 

108. 

C6.R4. A hálózati 
csatlakozási 
folyamat 
átláthatóságának, 
kiszámíthatóságá
nak és 

Mérföldkő 
Tájékoztatási 
fórumok 

Piaci szereplőknek 
szóló tájékoztatási 
fórumok tartása 

   
4. 
negyedév 

2022 

A piaci szereplők számára tájékoztatási fórumokat kell szervezni a 
hálózati csatlakozási eljárás megértésének elősegítése érdekében. 
Az első ilyen fórumokat 2022 vége előtt kell megszervezni, majd ezt 
követően hat havonta kell tájékoztatási fórumokat tartani. Ezeket a 
fórumokat az új hálózati csatlakozási felhívások közzététele előtt kell 
megszervezni.  
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elérhetőségének 
javítása 

109. 

C6.R4. A hálózati 
csatlakozási 
folyamat 
átláthatóságának, 
kiszámíthatóságá
nak és 
elérhetőségének 
javítása 

Mérföldkő 

Az okosmérőkből 
származó adatok 
felhasználását 
lehetővé tevő 
informatikai 
fejlesztés 

A releváns 
adatbázisok és 
informatikai 
eszközök 
működésének 
megkezdése 

   
2. 
negyedév 

2026 

Az átvitelirendszer-üzemeltetőnek és az elosztórendszer-
üzemeltetőknek ki kell alakítaniuk a megfelelő informatikai 
infrastruktúrát, hogy képesek legyenek a telepített okosmérőkből 
származó adatok összegyűjtésére és felhasználására Az adatokat a 
hálózatfejlesztési terv pontosságának javítására, valamint a 
rugalmas csatlakozási és üzemeltetési opciók kialakítására fogják 
felhasználni. 

110. 

C6.R4. A hálózati 
csatlakozási 
folyamat 
átláthatóságának, 
kiszámíthatóságá
nak és 
elérhetőségének 
javítása 

Cél 

Hálózati 
csatlakozási 
engedéllyel 
rendelkező 
megújuló erőművi 
kapacitás 

A csatlakozási 
engedéllyel 
rendelkező teljes 
megújulóenergia-
termelési kapacitás 

MW 3 500 8 000  
3. 
negyedév 

2024 

Az elosztórendszer-üzemeltetőnek vagy az átvitelirendszer-
üzemeltetőnek mindösszesen legalább 8 000 MW időjárásfüggő 
megújuló – nap- és szélerőművi – kapacitás hálózatra 
csatlakoztatását lehetővé tevő, a kiállításának időpontjától 
kezdődően végrehajtható engedélyt szükséges kibocsátania. A 
célérték minden kategóriára (kis és nagyobb erőművekre is) 
vonatkozik, beleértve a csak regisztrációs eljárás alá eső, 
regisztrációval bíró megújulóenergia-erőműveket is. 

111. 

C6.R4. A hálózati 
csatlakozási 
folyamat 
átláthatóságának, 
kiszámíthatóságá
nak és 
elérhetőségének 
javítása 

Cél 

Hálózati 
csatlakozási 
engedéllyel 
rendelkező 
megújulóenergia-
erőművek 

A csatlakozási 
engedéllyel 
rendelkező teljes 
megújulóenergia-
termelési kapacitás 

MW 8 000 10 000  
2. 
negyedév 

2026 

Az elosztórendszer-üzemeltetőnek vagy az átvitelirendszer-
üzemeltetőnek mindösszesen legalább 10 000 MW időjárásfüggő 
megújuló – nap- és szélerőművi – kapacitás hálózatra 
csatlakoztatását lehetővé tevő, a kiállításának időpontjától 
kezdődően végrehajtható engedélyt szükséges kibocsátania. A 
célérték minden kategóriára (kis és nagyobb erőművekre is) 
vonatkozik, beleértve a csak regisztrációs eljárás alá eső, 
regisztrációval bíró megújulóenergia-erőműveket is. 

112. 

C6.R5. Az 
energiahatékonys
ági 
követelmények 
megerősítése 

Mérföldkő 

Az 
épületfelújításokra 
vonatkozó 
támogatási 
rendszerek 
energiahatékonysá
gi 
minimumkövetelm
ényeinek 
megerősítése 

A jogszabály 
hatálybalépése 

   
1. 
negyedév 

2023 

A jogszabály hatálybalépése, amely meghatározza az uniós 
finanszírozású, épületfelújításokra vonatkozó állami támogatási 
rendszerek energiahatékonysági minimumkövetelményeit. A 
jogszabály legalább előírja, hogy az uniós forrásokból 
(társ)finanszírozott felújítási támogatási programok esetében a lakó-
, vállalati és középületek energiafogyasztásának legalább 30 %-os 
csökkentését kell elérni. Ennek a célkitűzésnek tükröződnie kell a 
projektfelhívásokban (kivéve a már folyamatban lévő, a helyi 
önkormányzati épületeket célzó programokat).  

113. 
C6.I1. 
Átvitelirendszer-
üzemeltető és az 
elosztórendszer-

Mérföldkő 

Támogatási 
megállapodások 
aláírása az összes 
engedélyessel az 

Aláírt támogatási 
megállapodások  

      
2. 
negyedév 

2022 

A beruházás végrehajtási és támogatási feltételeire vonatkozó 
támogatási megállapodások megkötése a beruházásban részt vevő 
szervezetek (az engedélyes átvitelirendszer-üzemeltető és 
elosztórendszer-üzemeltetők), valamint az irányító hatóság 
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Mérföldkő / 
cél 

Elnevezés 
Minőségi mutatók 

(a 
mérföldkövekhez) 

Mennyiségi mutatók 
(a célokhoz) 

A végrehajtás 
indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése 

Mérték
egység 

Alapérték Cél 
Negyedé

v 
Év 

üzemeltetők 
klasszikus és 
intelligens 
hálózatfejlesztései  

átviteli és 
elosztóhálózatok 
fejlesztésének 
végrehajtási és 
támogatási 
feltételeiről  

(Miniszterelnökség) között. Az átvitelirendszer-üzemeltetővel és az 
összes érintett elosztórendszer-üzemeltetővel aláírt támogatási 
megállapodás eredményeként lehetővé válik 2 925 MW többlet 
megújuló energián nyugvó termelésből származó áram integrálása a 
villamosenergia-hálózatba. A támogatási megállapodás ismerteti a 
tervezett beruházásokat, amelyeknek tartalmazniuk kell olyan 
fejlesztési elemeket, mint a nagy-/közép-/kisfeszültségű hálózatok 
építése és korszerűsítése, új alállomások telepítése, alállomási 
transzformátorok cseréje és kapacitásbővítése, ellenőrzési 
rendszerek kiépítése és cseréje, valamint informatikai fejlesztések. 

114. 

C6.I1. 
Átvitelirendszer-
üzemeltető és az 
elosztórendszer-
üzemeltetők 
klasszikus és 
intelligens 
hálózatfejlesztései  

Cél 

Megújuló 
energiaforrásokat 
hasznosító 
erőművek 
kapacitásának 
növelése, amelyek 
a továbbfejlesztett 
hálózat 
eredményeként az 
energiahálózatba 
beépíthetők 
(kumulált, MW) 

  MW 0 119 
3. 
negyedév 

2023 

A beruházás intézkedéseinek köszönhetően az energiahálózat 
fokozott képessége a megújuló energiaforrásokat hasznosító 
erőművek többletkapacitásának integrálására. 
Ezt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ellenőrzi, 
amely validálási jelentést készít olyan módszertan használatával, 
amely kifejti a hálózattal kapcsolatos, a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv keretében finanszírozott, ahhoz szükséges 
intézkedéseket, hogy a megújulóenergia-termelési többletkapacitás 
által termelt energia integrálható legyen. 

115. 

C6.I1. 
Átvitelirendszer-
üzemeltető és az 
elosztórendszer-
üzemeltetők 
klasszikus és 
intelligens 
hálózatfejlesztései  

Cél 

Megújuló 
energiaforrásokat 
hasznosító 
erőművek 
kapacitásának 
növelése, amelyek 
a továbbfejlesztett 
hálózat 
eredményeként az 
energiahálózatba 
beépíthetők 
(kumulált, MW) 

  MW 119 772 
3. 
negyedév 

2024 

A beruházás intézkedéseinek köszönhetően az energiahálózat 
fokozott képessége a megújuló energiaforrásokat hasznosító 
erőművek többletkapacitásának integrálására. 
Ezt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ellenőrzi, 
amely validálási jelentést készít olyan módszertan használatával, 
amely kifejti a hálózattal kapcsolatos, a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv keretében finanszírozott, ahhoz szükséges 
intézkedéseket, hogy a megújulóenergia-termelési többletkapacitás 
által termelt energia integrálható legyen. 

116. 

C6.I1. 
Átvitelirendszer-
üzemeltető és az 
elosztórendszer-
üzemeltetők 
klasszikus és 

Cél 

Megújuló 
energiaforrásokat 
hasznosító 
erőművek 
kapacitásának 
további növelése, 

  MW 772 1749 
3. 
negyedév 

2025 

A beruházás intézkedéseinek köszönhetően az energiahálózat 
fokozott képessége a megújuló energiaforrásokat hasznosító 
erőművek többletkapacitásának integrálására. 
Ezt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ellenőrzi, 
amely validálási jelentést készít olyan módszertan használatával, 
amely kifejti a hálózattal kapcsolatos, a helyreállítási és 
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Sorszám 

Kapcsolódó 
intézkedés 

(reform vagy 
beruházás) 

Mérföldkő / 
cél 

Elnevezés 
Minőségi mutatók 

(a 
mérföldkövekhez) 

Mennyiségi mutatók 
(a célokhoz) 

A végrehajtás 
indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése 

Mérték
egység 

Alapérték Cél 
Negyedé

v 
Év 

intelligens 
hálózatfejlesztései 

amelyek a 
hálózatfejlesztés 
eredményeként a 
villamosenergia-
hálózatba 
integrálhatók 
(kumulált, MW) 

rezilienciaépítési terv keretében finanszírozott, ahhoz szükséges 
intézkedéseket, hogy a megújulóenergia-termelési többletkapacitás 
által termelt energia integrálható legyen. 

117. 

C6.I1. 
Átvitelirendszer-
üzemeltető és az 
elosztórendszer-
üzemeltetők 
klasszikus és 
intelligens 
hálózatfejlesztései 

Cél  

Megújuló 
energiaforrásokat 
hasznosító 
erőművek 
kapacitásának 
további növelése, 
amelyek a 
hálózatfejlesztés 
eredményeként a 
villamosenergia-
hálózatba 
integrálhatók 
(kumulált, MW) 

  MW 1 749 2 925 
2. 
negyedév 

2026 

A beruházás intézkedéseinek köszönhetően az energiahálózat 
fokozott képessége a megújuló energiaforrásokat hasznosító 
erőművek többletkapacitásának integrálására. 
Ezt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ellenőrzi, 
amely validálási jelentést készít olyan módszertan használatával, 
amely kifejti a hálózattal kapcsolatos, a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv keretében finanszírozott, ahhoz szükséges 
intézkedéseket, hogy a megújulóenergia-termelési többletkapacitás 
által termelt energia integrálható legyen. 

118. 

C6.I2. Lakossági 
fotovoltaikus 
rendszerek 
támogatása és 
fűtéskorszerűsítés 

Mérföldkő 

A lakossági 
fotovoltaikus 
rendszerekre és 
fűtéskorszerűsítésr
e irányuló 
projektekre 
vonatkozó pályázati 
felhívás elindítása 

A pályázati felhívás 
közzététele a 
kormány hivatalos 
pályázati honlapján, 
beleértve a 
támogathatóság 
feltételeit és a 
támogatandó 
tevékenységek 
körét 

      
3. 
negyedév 

2021 

A pályázati felhívás alapján kétféle tevékenységtípus támogatható: i. 
csak tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezését célzó 
fotovoltaikus rendszer telepítése, vagy ii. a tetőszerkezetre 
helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó fotovoltaikus rendszer 
telepítése mellett nyílászárók cseréje, tárolókapacitás és elektromos 
fűtési rendszer kiépítése. A jogosultsági feltételek a következőket 
foglalják magukban: i. az épület műszaki alkalmassága a tervezett 
beruházás fogadására (például a tető és az épületben kiépített 
elektromos hálózat állapota), valamint ii. a kedvezményezett 
jövedelmi szintje. A kedvezményezett jövedelmi szintjét a következő 
két lehetőség egyike alapján kell meghatározni: a nemzeti 
átlagjövedelem alatti jövedelemmel rendelkező személyek vagy a 
nemzeti átlag alatti egy főre jutó átlagos jövedelemmel rendelkező 
háztartások. Mindkettőt a Központi Statisztikai Hivatal statisztikái 
alapján állapítják meg. 

119. 

C6.I2. Lakossági 
fotovoltaikus 
rendszerek 
támogatása és 
fűtéskorszerűsítés 

Cél  

Napelemekkel 
felszerelt, vagy 
napelemekkel, 
tárolóegységekkel, 
elektromos fűtési 

  Szám  0 13 793 
3. 
negyedév 

2024 

A beruházásnak köszönhetően napelemekkel felszerelt, vagy 
napelemekkel, tárolóegységekkel, elektromos fűtési rendszerrel 
felszerelt és nyílászárócserében érintett háztartások száma 
Átlagosan 4–5 kW-os fotovoltaikus rendszer, legfeljebb 14 kW-os 
tárolóegység, 5–12 kW-os elektromos fűtési rendszer, az 
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Sorszám 

Kapcsolódó 
intézkedés 

(reform vagy 
beruházás) 

Mérföldkő / 
cél 

Elnevezés 
Minőségi mutatók 

(a 
mérföldkövekhez) 

Mennyiségi mutatók 
(a célokhoz) 

A végrehajtás 
indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése 

Mérték
egység 

Alapérték Cél 
Negyedé

v 
Év 

rendszerrel 
felszerelt és 
ablakcserével 
érintett háztartások 
száma (kumulált, 
háztartások száma) 

alkalmazandó építési követelményeknek megfelelő standardokon 
alapuló nyílászárócsere. 

120. 

C6.I2. Lakossági 
fotovoltaikus 
rendszerek 
támogatása és 
fűtéskorszerűsítés 

Cél 

Napelemekkel 
felszerelt, vagy 
napelemekkel, 
tárolóegységekkel, 
elektromos fűtési 
rendszerrel 
felszerelt és 
nyílászárócserében 
érintett további 
háztartások száma 
(kumulált, 
háztartások száma) 

  Szám 13 793  23 320 
3. 
negyedév 

2025 

A beruházásnak köszönhetően napelemekkel felszerelt, vagy 
napelemekkel, tárolóegységekkel, elektromos fűtési rendszerrel 
felszerelt és ablakcserével érintett háztartások száma 
Átlagosan 4–5 kW-os fotovoltaikus rendszer, legfeljebb 14 kW-os 
tárolóegység, 5–12 kW-os elektromos fűtési rendszer, az 
alkalmazandó építési követelményeknek megfelelő standardokon 
alapuló nyílászárócsere. 

121. 

C6.I2. Lakossági 
fotovoltaikus 
rendszerek 
támogatása és 
fűtéskorszerűsítés 

Cél  

Napelemekkel 
felszerelt, vagy 
napelemekkel, 
tárolóegységekkel, 
elektromos fűtési 
rendszerrel 
felszerelt és 
nyílászárócserében 
érintett további 
háztartások száma 
(kumulált, 
háztartások száma) 

  Szám 23 320 34 920 
2. 
negyedév 

2026 

A beruházásnak köszönhetően napelemekkel felszerelt, vagy 
napelemekkel, tárolóegységekkel, elektromos fűtési rendszerrel 
felszerelt és nyílászárócserében érintett háztartások száma 
Átlagosan 4–5 kW-os fotovoltaikus rendszer, legfeljebb 14 kW-os 
tárolóegység, 5–12 kW-os elektromos fűtési rendszer, az 
alkalmazandó építési követelményeknek megfelelő standardokon 
alapuló nyílászárócsere. 
 
A 34 920 háztartásból a tervek szerint legalább 11 600 háztartásnál 
nemcsak fotovoltaikus rendszert telepítenek, hanem a fotovoltaikus 
rendszeren kívül elektromos fűtési rendszert és tárólóegységet is, 
valamint a nyílászárókat is cserélik. 
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Sorszám 

Kapcsolódó 
intézkedés 

(reform vagy 
beruházás) 

Mérföldkő / 
cél 

Elnevezés 
Minőségi mutatók 

(a 
mérföldkövekhez) 

Mennyiségi mutatók 
(a célokhoz) 

A végrehajtás 
indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése 

Mérték
egység 

Alapérték Cél 
Negyedé

v 
Év 

122. 

C6.I3. 
Energiatárolók 
telepítése 
elosztórendszer-
üzemeltető és 
átvitelirendszer-
üzemeltető 
társaságoknál 

Mérföldkő 

Az átvitelirendszer-
üzemeltető/elosztó
rendszer-
üzemeltetők által 
létesítendő, 
integrált hálózati 
elemként működő 
energiatároló 
létesítmények 
kiépítésére és 
támogatási 
feltételeire 
vonatkozó pályázati 
felhívás elindítása  

A pályázati felhívás 
közzététele a 
kormány hivatalos 
pályázati honlapján 

   
4. 
negyedév 

2022 

A felhívás tartalmazza az átvitelirendszer-üzemeltető és az 
elosztórendszer-üzemeltetők által létesítendő rövid távú 
energiatárolók telepítésére vonatkozó fő elveket, ezen belül a 
tárolók tekintetében alkalmazandó technológiasemlegességet. A 
felhívásnak tartalmaznia kell azt a követelményt, hogy az 
átvitelirendszer-üzemeltető és az elosztórendszer-üzemeltetők az 
(EU) 2019/944 irányelvben meghatározott kivétel alapján kapnak 
támogatást energiatároló létesítményeik telepítéséhez, azaz az 
energiatároló létesítmények teljes mértékben integrált hálózati 
elemek, és a megvalósítás a szabályozó hatóság (Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatal, MEKH) által a támogatási szerződés 
aláírását megelőzően kiadott engedélyhez kötött. A pályázati 
felhívásnak azt is ki kell kötnie, hogy a tároló létesítmények nem 
használhatók kiegyenlítésre vagy szűk keresztmetszetek kezelésére. 

 

123. 

C6.I3. 
Energiatárolók 
telepítése 
elosztórendszer-
üzemeltető és 
átvitelirendszer-
üzemeltető 
társaságoknál 

Mérföldkő 

Az átvitelirendszer-
üzemeltető/elosztó
rendszer-
üzemeltetők által 
létesítendő, 
integrált hálózati 
elemként működő 
energiatároló 
létesítmények 
kiépítésére és 
támogatási 
feltételeire 
vonatkozó összes 
támogatási 
megállapodás 
megkötése 

Aláírt támogatási 
megállapodások 

   
2. 
negyedév 

2023 

A támogatási megállapodásokat a 122. mérföldkőnél említett 
pályázati felhívást követően kiválasztott valamennyi projekt 
esetében alá kell írni. 
A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell azt a követelményt, 
hogy az átvitelirendszer-üzemeltető és az elosztórendszer-
üzemeltetők az (EU) 2019/944 irányelvben meghatározott kivétel 
alapján kapnak támogatást energiatároló létesítményeik 
telepítéséhez, azaz az energiatároló létesítmények teljes mértékben 
integrált hálózati elemek, és a megvalósítás a szabályozó hatóság 
(Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, MEKH) előzetes 
engedélyéhez kötött.  
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Sorszám 

Kapcsolódó 
intézkedés 

(reform vagy 
beruházás) 

Mérföldkő / 
cél 

Elnevezés 
Minőségi mutatók 

(a 
mérföldkövekhez) 

Mennyiségi mutatók 
(a célokhoz) 

A végrehajtás 
indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése 

Mérték
egység 

Alapérték Cél 
Negyedé

v 
Év 

124. 

C6.I3. 
Energiatárolók 
telepítése 
elosztórendszer-
üzemeltető és 
átvitelirendszer-
üzemeltető 
társaságoknál 

Cél 

Az átvitelirendszer-
üzemeltető és az 
elosztórendszer-
üzemeltetők által 
újonnan telepített, 
integrált hálózati 
elemként működő 
energiatároló 
létesítmények 
kapacitása 

 MWh 0 60 
4. 
negyedév 

2024 

Az átvitelirendszer-üzemeltető és az elosztórendszer-üzemeltetők 
által újonnan telepített, integrált hálózati elemként működő, MWh-
ban mért tényleges kapacitással rendelkező energiatároló 
létesítmények kapacitása 

125. 

C6.I3. 
Energiatárolók 
telepítése 
elosztórendszer-
üzemeltető és 
átvitelirendszer-
üzemeltető 
társaságoknál 

Cél 

Az átvitelirendszer-
üzemeltető és az 
elosztórendszer-
üzemeltetők által 
újonnan telepített, 
integrált hálózati 
elemként működő 
energiatároló 
létesítmények 
többletkapacitása  
(kumulált, MWh) 

 MWh 60 146 
2. 
negyedév 

2025 

Az átvitelirendszer-üzemeltető és az elosztórendszer-üzemeltetők 
által újonnan telepített, integrált hálózati elemként működő, MWh-
ban mért tényleges kapacitással rendelkező energiatároló 
létesítmények kapacitása 

126. 

C6.I4. Hálózati 
energiatárolók 
telepítése 
energiapiaci 
szereplőknél 

Mérföldkő 

A piaci szereplők 
által létesítendő 
energiatároló 
létesítmények 
végrehajtására és 
támogatási 
feltételeire 
vonatkozó pályázati 
felhívás elindítása 
  

A pályázati felhívás 
közzététele a 
kormány hivatalos 
pályázati honlapján 

   
4. 
negyedév 

2022 

A piaci szereplők által létesítendő energiatároló létesítmények 
végrehajtására és támogatási feltételeire vonatkozó pályázati 
felhívást el kell indítani. A felhívás tartalmazza a piaci szereplők által 
létesítendő rövid távú energiatárolók telepítésére vonatkozó fő 
elveket, beleértve a tárolók tekintetében alkalmazandó 
technológiasemlegességet, az átvitelirendszer-üzemeltető által a 
kiegyenlítésre vonatkozóan meghatározott műszaki 
követelményeket, valamint azt, hogy a kedvezményezetteknek a 
támogatott villamosenergia-tárolóból származó kapacitás egészét 
vagy egy részét be kell vezetniük a kiegyenlítő piacra. 
A kiválasztási folyamat során a különböző technológiával 
megvalósítandó projektjavaslatokat költség-haszon elemzés alapján 
választják ki, így biztosítva a technológiailag semleges kiválasztási 
folyamatot, a költséghatékonyságra fókuszálva.  
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Sorszám 

Kapcsolódó 
intézkedés 

(reform vagy 
beruházás) 

Mérföldkő / 
cél 

Elnevezés 
Minőségi mutatók 

(a 
mérföldkövekhez) 

Mennyiségi mutatók 
(a célokhoz) 

A végrehajtás 
indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése 

Mérték
egység 

Alapérték Cél 
Negyedé

v 
Év 

127. 

C6.I4. Hálózati 
energiatárolók 
telepítése 
energiapiaci 
szereplőknél 

Mérföldkő 

A piaci szereplők 
által létesítendő 
energiatároló 
létesítmények 
végrehajtására és 
támogatási 
feltételeire 
vonatkozó összes 
támogatási 
megállapodás 
megkötése 

Aláírt támogatási 
megállapodások 

   
2. 
negyedév 

2023 

A támogatási megállapodásokat a 126. mérföldkőnél említett 
pályázati felhívást követően kiválasztott valamennyi projekt 
esetében alá kell írni. A támogatási megállapodásoknak biztosítaniuk 
kell, hogy a kedvezményezetteknek a támogatott villamosenergia-
tárolóból származó kapacitás egészét vagy egy részét be kell 
vezetniük a kiegyenlítő piacra. 

128. 

C6.I4. Hálózati 
energiatárolók 
telepítése 
energiapiaci 
szereplőknél 

Cél 

Az újonnan 
telepített 
villamosenergia-
tárolók kapacitása 

– MWh 0 100 
4. 
negyedév 

2024  

A piaci szereplők által újonnan telepített villamosenergia-tárolók 
kapacitása, a tényleges kapacitást MWh-ban megadva.  

129. 

C6.I4. Hálózati 
energiatárolók 
telepítése 
energiapiaci 
szereplőknél 

Cél 

Az újonnan 
telepített 
villamosenergia-
tárolók kapacitása 

– MWh 100 311 
2. 
negyedév 

2025  

A piaci szereplők által újonnan telepített villamosenergia-tárolók 
kapacitása, a tényleges kapacitást MWh-ban megadva.  

130. 
C6.I5. Az okos 
mérés 
elterjesztése 

Mérföldkő 

Az elosztórendszer-
üzemeltetőknek 
szóló, okosmérők 
beszerzésére és 
telepítésére 
irányuló prioritási 
projektekre 
vonatkozó felhívás 
elindítása  

A prioritási 
projektekre 
vonatkozó felhívás 
közzététele a 
kormány hivatalos 
pályázati honlapján 

   
4. 
negyedév 

2022 

Az elosztórendszer-üzemeltetőknek szóló, okosmérők 
beszerzésének és telepítésének végrehajtására és támogatására 
irányuló prioritási projektekre vonatkozó felhívást el kell indítani. A 
felhívásnak ismertetnie kell az okosmérők telepítésére vonatkozó 
műszaki követelményeket.  

A támogatási keretet az egyes elosztórendszer-üzemeltetők 
működése szerinti földrajzi területen található, okos mérésben 
érintett fizikai fogyasztási helyek arányában szükséges felosztani. 
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Sorszám 

Kapcsolódó 
intézkedés 

(reform vagy 
beruházás) 

Mérföldkő / 
cél 

Elnevezés 
Minőségi mutatók 

(a 
mérföldkövekhez) 

Mennyiségi mutatók 
(a célokhoz) 

A végrehajtás 
indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése 

Mérték
egység 

Alapérték Cél 
Negyedé

v 
Év 

131. 
C6.I5. Az okos 
mérés 
elterjesztése 

Mérföldkő 

Az okosmérők 
beszerzésére és 
telepítésére 
vonatkozó összes 
támogatási 
megállapodás 
megkötése  

Aláírt támogatási 
megállapodások 

   
2. 
negyedév 

2023 

A támogatási megállapodásokat a 130. mérföldkőnél említett 
pályázati felhívást követően kiválasztott valamennyi projekt 
esetében alá kell írni. 

132. 
C6.I5. Az okos 
mérés 
elterjesztése 

Cél 
Újonnan telepített 
okosmérők 

 
Okosm
érők 
száma 

0 213 297 
3. 
negyedév 

2024 

Új egyfázisú vagy háromfázisú villamosenergia-mérők felszerelése 
közvetlen csatlakozással és kommunikációs egységgel  

133. 
C6.I5. Az okos 
mérés 
elterjesztése 

Cél 

További újonnan 
telepített 
okosmérők 
(kumulált) 

 
Okosm
érők 
száma 

213 297 254 065 
3. 
negyedév 

2025 

Új egyfázisú vagy háromfázisú villamosenergia-mérők felszerelése 
közvetlen csatlakozással és kommunikációs egységgel  

134. 
C6.I5. Az okos 
mérés 
elterjesztése 

Cél 

További újonnan 
telepített 
okosmérők  
(kumulált) 

 
Okosm
érők 
száma 

254 065 290 680 
2. 
negyedév 

2026 

Új egyfázisú vagy háromfázisú villamosenergia-mérők felszerelése 
közvetlen csatlakozással és kommunikációs egységgel  
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G. 7. KOMPONENS: ÁTÁLLÁS A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁGRA 

 

A magyar helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponensének célja, hogy 

megkönnyítse a körforgásos gazdaságra való átállást, és hozzájáruljon az uniós 

jogszabályokban meghatározott 2025-ös és 2030-as hulladékgazdálkodási célok eléréséhez. 

Ehhez elengedhetetlen a magyar gazdaság körforgásos gazdaságra való átállásra való 

felkészítéséhez és a jól működő hulladékgazdálkodási ágazat kialakításához szükséges főbb 

jogszabályi és eljárási követelmények megállapítása. E folyamat egyik alappillére a magyar 

hulladékgazdálkodási rendszer megújítása. Magyarország körforgásos anyagfelhasználási 

aránya 8,7 %, ami elmarad az uniós átlagtól (12,8 %). Az újrafeldolgozási arány (a települési 

hulladék esetében) 33 %, azaz jóval alacsonyabb a 2025-ös célkitűzésnél. 

Az e komponenshez tartozó intézkedések hozzájárulnak a zöld átállásra és a 

klímasemlegességre vonatkozó célkitűzésekhez, valamint egy fejlettebb magyarországi 

hulladékgazdálkodási rendszer kialakításához. Támogatni fogják a mechanikai 

újrafeldolgozásra nem alkalmas műanyaghulladék kémiai újrafeldolgozására irányuló 

beruházások végrehajtását. A kémiai újrafeldolgozás és más innovatív megoldások révén az 

intézkedések emellett elő fogják segíteni a fenntartható növekedést. A komponens 

célkitűzései összhangban vannak az uniós hulladékgazdálkodási keret célkitűzéseivel. 

A komponens hozzájárul a fenntartható hulladékgazdálkodást előtérbe állító beruházáspolitika 

szükségességéről szóló (2019. évi 3. számú és a 2020. évi 3. számú) országspecifikus 

ajánlások, valamint a fenntartható hulladékgazdálkodással és a gazdaság körforgásos 

jellegével kapcsolatos reformok és beruházások előmozdítására vonatkozó (2022. évi 5. 

számú) országspecifikus ajánlás megvalósításához, amelyek fejlesztésre szoruló területként 

azonosították a körforgásos gazdaságot, különösen a települési hulladékkal való gazdálkodás, 

valamint a hulladékgyűjtési és -kezelési rendszer tekintetében.  

Tekintettel a bemutatott intézkedésekre és a jelentős károkozás elkerülését célzó elv 

alkalmazásáról szóló technikai iránymutatással (2021/C 58/01) összhangban a helyreállítási és 

rezilienciaépítési tervben előirányzott mérséklő lépésekre, várhatóan a komponens keretében 

előirányzott intézkedések egyike sem fogja az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében 

jelentősen sérteni a környezeti célkitűzéseket. 

 

G.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások 

ismertetése 

C7.R1: A körforgásos gazdaságra történő átállás hazai szabályozása 

A reform célja, hogy szilárd stratégiai és jogi keretet hozzon létre a körforgásos gazdaságra 

való átálláshoz.  

A beruházások stratégiai keretének meghatározása érdekében a hulladékokról szóló 

2008/98/EK irányelvben előírtaknak megfelelően el kell fogadni a 2021 és 2027 közötti 

időszakra vonatkozó Országos Hulladékgazdálkodási Tervet, és véglegesíteni kell a 

körforgásos gazdaságra vonatkozó stratégiát és cselekvési tervet, összhangban az OECD-nek 

a folyamatban lévő technikai támogatási eszköz projekt keretében megfogalmazott 

ajánlásaival. Ezek a dokumentumok együttesen alkotják a körforgásos gazdaságra való 

magyarországi átállás keretét.  

A reform további célja egy olyan szilárd jogi környezet megteremtése, amely hatékonyan 

szabályozza a körforgásos gazdaságra való átállást, és részletes szabályokat állapít meg az új 

hulladékgazdálkodási modellre vonatkozóan. A jogszabályi keret változásainak hozzá kell 

járulniuk a magyarországi hulladékgazdálkodást támogató környezet megteremtéséhez, 

különösen a következők révén: a hulladékgazdálkodási ágazatban fennálló akadályok – 
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köztük a versennyel kapcsolatos akadályok – megszüntetése, hulladékgazdálkodási hatóság 

létrehozása, az italpalackok visszaváltási rendszerének szabályozása, a kiterjesztett gyártói 

felelősségről szóló jogszabályok megerősítése. A módosításoknak tartalmazniuk kell egy 

olyan rendeletet is, amely az egyszer használatos műanyagokról szóló (EU) 2019/904 irányelv 

követelményeit meghaladó mértékben csökkenti a műanyag termékek környezetre gyakorolt 

hatását.  

A reform végrehajtásának határideje 2023. szeptember 30. 

 

C7.I1: Az intelligens, innovatív és fenntartható hulladékgazdálkodási ágazat és 

másodnyersanyag-piac megerősítése 

A beruházás célja a kémiai újrafeldolgozás támogatása a körforgásos gazdaságra való átállás 

megkönnyítése érdekében. A beruházás támogatja a lerakással ártalmatlanított hulladék 

arányának csökkentését a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó Országos 

Hulladékgazdálkodási Tervnek megfelelően, és növelni fogja az újrafeldolgozott hulladékok 

arányát. A beruházás várhatóan jelentősen javítja a hulladék újrafeldolgozását, hozzájárul az 

elkülönített gyűjtés előmozdításához, valamint az előkezeléshez és az újrafeldolgozáshoz 

szükséges infrastruktúra fejlesztéséhez, hozzájárulva mind a begyűjtési, mind az 

újrafeldolgozási célokhoz. 

A beruházás keretében létrejön egy kémiai újrafeldolgozó és hidrogéngyártó üzem, amely 

40 000 tonna nem újrahasználható és mechanikailag nem újrafeldolgozható műanyaghulladék 

feldolgozására alkalmas. Az infrastruktúra fejlesztése magában foglalja a kémiai 

újrafeldolgozás valamennyi releváns technológiai lépését, beleértve a vegyi újrahasznosításra 

alkalmas hulladék kezelését, a hulladék petrolkémiai folyamatok céljára alkalmas 

alapanyaggá alakítását, valamint a kémiailag újrafeldolgozott polimereket tartalmazó 

műanyagok előállítását. A kémiai újrafeldolgozási eljárás eredménye másodlagos nyersanyag, 

nem pedig tüzelőanyag, és így ez a folyamat nem minősül energetikai hasznosításnak6. Annak 

biztosítása érdekében, hogy az intézkedés megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését célzó 

technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), amennyiben az intézkedés az uniós 

kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett tevékenységeket is magában foglal, 

e tevékenységek tervezett üvegházhatásúgáz-kibocsátásának a vonatkozó referenciaértékeknél 

alacsonyabbnak kell lennie.7. A beruházás részeként megújuló energiaforrásból származó zöld 

hidrogént (az alkalmazandó uniós joggal összhangban) kell előállítani, amely a kémiai 

újrafeldolgozási folyamat részeként kerül felhasználásra. A technológia célja, hogy a 

kiválasztott hulladékot másodlagos nyersanyagokká bontsa (az elkülönítetten gyűjtött nem 

veszélyes műanyaghulladék feldolgozott tömegének legalább 50 %-át másodlagos 

nyersanyagokká kell alakítani), amelyet részben vegyi alapanyagként használnak fel a 

műanyag termékek gyártási folyamatában.  

A működés megkezdését követően az újrahasznosító üzemnek alkalmasnak kell lennie 40 000 

tonna olyan műanyaghulladék kémiai újrafeldolgozására, amely mechanikai újrafeldolgozásra 

nem alkalmas. 

A beruházás megvalósításának határideje 2026. június 30. 

                                                           
6 Az energetikai hasznosítás fogalma a hulladékgazdálkodási keretirányelv szerint értendő. 
7 Amennyiben a támogatott tevékenység a vonatkozó referenciaértékeknél nem lényegesen alacsonyabb 

üvegházhatásúgáz-kibocsátást eredményez, magyarázatot kell adni annak okaira, hogy ez miért nem lehetséges. 

A vonatkozó referenciaértékek az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott uniós 

kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységek tekintetében az ingyenes kiosztásra 

vonatkozóan megállapított referenciaértékek. 
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G.2.  Mérföldkövek, célok, mutatók és a vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának ütemterve 

Sorszám 

Kapcsolódó 
intézkedés 

(reform vagy 
beruházás) 

Mérföldkő 
/ cél 

Elnevezés 
Minőségi mutatók  

(a 
mérföldkövekhez) 

Mennyiségi mutatók  
(a célokhoz) 

A végrehajtás 
indikatív 

ütemterve  
 

Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése 

Mérték
egység 

Alapérték Cél Negyedév Év 

135 

C7.R1. A 
körforgásos 
gazdaságra 
történő átállás 
hazai 
szabályozása 

Mérföldkő 

A körforgásos 
gazdaságra 
vonatkozó nemzeti 
stratégia és 
cselekvési terv, 
valamint az 
Országos 
Hulladékgazdálkodá
si Terv elfogadása 

A körforgásos 
gazdaságra 
vonatkozó nemzeti 
stratégia és 
cselekvési terv, 
valamint a 2021 és 
2027 közötti 
időszakra vonatkozó 
Országos 
Hulladékgazdálkodá
si Terv elfogadása  

      
1. 
negyedév 

2023 

A körforgásos gazdaságra való átállás keretét az OECD által 
végrehajtott technikai támogatási eszköz projekt végső 
ajánlásain alapuló, a körforgásos gazdaságra vonatkozó nemzeti 
stratégia és cselekvési terv képezi, amely különösen a hulladék-
újrafeldolgozás tekintetében az uniós célértékek eléréséhez is 
hozzájárul. 
Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv felvázolja a 
hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelvben meghatározott 
hulladékgazdálkodási céloknak való megfeleléshez szükséges 
intézkedéseket. Az elkülönített gyűjtési rendszer kialakítása és a 
kezelési arányok növelése megjelenik az Országos 
Hulladékgazdálkodási Tervben, amely szabályozza a 
hulladékképződés megelőzésének elősegítésére és a tágabb 
gazdasági ciklusba való visszavezetés ösztönzésére, a lerakott 
hulladék mennyiségének csökkentésére és az elsődleges 
nyersanyagok iránti kereslet csökkentésére szolgáló keretet.  

136 

C7.R1. A 
körforgásos 
gazdaságra 
történő átállás 
hazai 
szabályozása 

Mérföldkő 

A 
hulladékgazdálkodá
si megoldások 
gyakorlati 
alkalmazásához 
szükséges 
jogszabályok 
hatálybalépése  

A hatálybalépésére 
vonatkozó 
rendelkezés a 
jogszabályokban 

   
3. 
negyedév 

2023 

A következőkre vonatkozó jogszabályok lépnek hatályba:  
- az italpalackok visszaváltási rendszerének létrehozása és 

részletes szabályai; 
- hulladékgazdálkodási hatóság létrehozása a 

hulladékgazdálkodási ágazat racionalizálása érdekében; 
- egyes műanyag termékek környezeti hatásának 

csökkentése (egyes egyszer használatos műanyag 
termékek szabályozása); 

- a kiterjesztett gyártói felelősség szabályai; 
- az elhagyott hulladék ingatlanokról történő eltávolításának 

és megfelelő hulladékkezelő helyre történő elszállításának 
igazolását előíró jogszabály.  
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Sorszám 

Kapcsolódó 
intézkedés 

(reform vagy 
beruházás) 

Mérföldkő 
/ cél 

Elnevezés 
Minőségi mutatók  

(a 
mérföldkövekhez) 

Mennyiségi mutatók  
(a célokhoz) 

A végrehajtás 
indikatív 

ütemterve  
 

Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése 

Mérték
egység 

Alapérték Cél Negyedév Év 

137 

C7.I1. Az 
intelligens, 
innovatív és 
fenntartható 
hulladékgazdálko
dási ágazat és 
másodlagosnyers
anyag-piac 
megerősítése 

Mérföldkő 

Kémiai 
újrafeldolgozó és 
zöldhidrogén-gyártó 
üzem megépítésére 
irányuló 
szerződések 
odaítélése (legalább 
40 000 tonna 
műanyag kémiai 
újrafeldolgozása és 
legalább 750 tonna 
zöld hidrogén 
előállítása) 

Értesítés a mérnöki, 
közbeszerzési és 
kivitelezési 
szerződések 
odaítéléséről  

      
4. 
negyedév 

2023 

Értesítés egy legalább 40 000 tonna műanyag kémiai 
újrafeldolgozására és legalább 750 tonna zöld hidrogén 
megújuló energiaforrásból történő előállítására alkalmas kémiai 
újrafeldolgozó üzem fővállalkozói szerződéseinek nyílt 
versenypályázati felhívást követő odaítéléséről. 

138 

C7.I1. Az 
intelligens, 
innovatív és 
fenntartható 
hulladékgazdálko
dási ágazat és 
másodlagosnyers
anyag-piac 
megerősítése 

Mérföldkő 

A kémiai 
újrafeldolgozó és 
zöldhidrogén-gyártó 
üzem építésének 
befejezése és 
üzembe helyezése  

Független mérnöki 
jelentés kiadása az 
építési munkálatok 
befejezésekor, az 
üzem megkezdte a 
működését.  

    
 

2. 
negyedév 

2026 

A kémiai újrafeldolgozó és hidrogéngyártó üzem építését be kell 
fejezni, és az üzemnek meg kell kezdenie működését.  
 
A kémiai újrafeldolgozó üzembe bekerülő, elkülönítetten 
gyűjtött, nem veszélyes műanyaghulladék feldolgozott 
tömegének legalább 50 %-át másodlagos nyersanyaggá kell 
átalakítani. 
 
Az üzem csak olyan műanyaghulladékot kezelhet, amely 
mechanikus úton nem újrafeldolgozható.  
 
A hidrogént elektrolízissel, megújuló energiaforrások 
felhasználásával kell előállítani, az alkalmazandó uniós 
jogszabályokkal összhangban.  
Az üzem éves kapacitása az elkülönítetten gyűjtött, nem 
veszélyes műanyaghulladék feldolgozott mennyisége 
tekintetében legalább 40 000 tonna.  
A zöld hidrogén előállítására vonatkozó éves kapacitás legalább 
750 tonna. Az üzem kapacitását a regionális 
hulladékgazdálkodási hatóságnak hulladékgazdálkodási 
engedéllyel kell igazolnia.  



 

83 

 

H. 8. KOMPONENS: EGÉSZSÉGÜGY  

 

A magyar helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense számos olyan kihívással 

foglalkozik, amelyekkel a magyar egészségügyi rendszernek jelenleg szembe kell néznie. 

Idetartoznak a következők: a szolgáltatásokhoz való egyenlőtlen hozzáférés és a hálapénz 

elterjedtsége; a kórházak túlzott szerepe az egészségügyi szolgáltatásokban; finanszírozási 

problémákhoz kapcsolódó jelentős kórházi adósság; valamint az egészségügyön belüli regionális 

munkaerőhiány. 

A komponens fő célja egy modern, a 21. század kihívásaira reagálni képes, hatékony 

ellátórendszer kialakítása, amely mindenki számára hozzáférhető, összhangban a szociális jogok 

európai pillérének 16. alapelvével. E célból a komponens célja i. a hálapénz kivezetése az 

egészségügy rendszeréből; ii. a háziorvosok szerepének erősítése; iii. a fekvőbeteg-ellátás 

racionalizálása és infrastruktúrájának korszerűsítése; iv. az információs és kommunikációs 

technológiák (IKT) használatának növelése az egészségügyi szolgáltatások minőségének és 

hatékonyságának javítása érdekében; és v. egészségügyi távfelügyeleti program kidolgozása az 

időskorúak számára. 

A komponens támogatja a megelőző egészségügyi intézkedések támogatására és az egészségügyi 

alapellátás megerősítésére vonatkozó országspecifikus ajánlások (2019. évi 2. számú és 2022. évi 

3. számú országspecifikus ajánlás), az egészségügyi dolgozók hiányának kezelésére, valamint a 

kritikus orvosi eszközökkel való megfelelő ellátás és az infrastruktúra biztosítására vonatkozó 

országspecifikus ajánlás (2020. évi 1. számú országspecifikus ajánlás), valamint az alapvető 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés mindenki számára történő biztosítására vonatkozó 

országspecifikus ajánlás (2020. évi 2. számú országspecifikus ajánlás) végrehajtását. Hozzá kell 

járulnia a szociális jogok európai pillérének végrehajtásához is.  

Tekintettel a bemutatott intézkedésekre és a jelentős károkozás elkerülését célzó elv 

alkalmazásáról szóló technikai iránymutatással (2021/C 58/01) összhangban a helyreállítási és 

rezilienciaépítési tervben előirányzott mérséklő lépésekre, várhatóan a komponens keretében 

előirányzott intézkedések egyike sem fogja az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében 

jelentősen sérteni a környezeti célkitűzéseket. 

 

H.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése 

C8.R1: A hálapénz kivezetése az egészségügy területén  

Az intézkedés célja, hogy felszámolja az egészségügyi szolgáltatások terén a hálapénz 

gyakorlatát, miközben jobb anyagi és munkafeltételeket teremt az orvosok számára.  

Az intézkedés az orvosok új munkaszerződésének bevezetéséről szóló jogszabályok 

elfogadásából áll, amelynek célja a hálapénz megszüntetése, és ehhez kapcsolódóan a szóban 

forgó szerződés rendelkezései alapján foglalkoztatott orvosok és rezidensek fizetésének emelése. 

A hálapénz törvény által büntetendővé nyilvánítása mellett az intézkedés várhatóan megszünteti 

az ilyen kifizetéseket az egészségügyi szolgáltatások terén. Az intézkedés hatékonyságát 

várhatóan fokozza az egészségügyi ágazatban párhuzamosan végrehajtott béremelés (amelyet a 

helyreállítási és rezilienciaépítési tervtől függetlenül finanszíroznak). 
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Az intézkedés hatását független tanulmányban kell értékelni, amelynek eredményeit 

nyilvánosságra hozzák. A tanulmány azt is értékeli majd, hogy a reform milyen mértékben járult 

hozzá az orvosszakma vonzerejének növeléséhez és az orvosok megtartásához Magyarországon. 

A reform végrehajtásának határideje 2023. december 31. 

 

C8.I1: A 21. századi egészségügy feltételeinek kialakítása 

Az intézkedés célja a fekvőbeteg-ellátás és az azt támogató infrastruktúra megerősítése. 

Hangsúlyt kap az egynapos sebészeti, járóbeteg- és fekvőbeteg-ellátórendszer hálózatának 

fejlesztése, új és felújított épületekkel és korszerű orvostechnikai eszközökkel való ellátása, 

amelyek hozzájárulnak az egészségügyi ellátás hatékonyságának növeléséhez, tekintettel az 

egészségügyi válsághelyzetek esetleges jövőbeli előfordulására is. 

Az intézkedés négy fellépésből áll. 1. Az egységes és átlátható nemzeti egészségügyi irányítási 

rendszer kialakítását célzó jogszabályok hatálybalépése. 2. Huszonkét, integrált betegúttal 

érintett megyei kórházi rendszer létrehozása a Belügyminisztérium által készített tervezési 

jelentés alapján. Az integrált betegutak határozzák majd meg, hogy az egészségügyi intézmények 

megyei szintű hálózatán belül melyik intézmény felelős az orvosi beavatkozás egyes típusaiért a 

rendszerben. 3. Legalább 40 új vagy felújított egészségügyi intézményi épület új és korszerű 

berendezésekkel való ellátása, és az újonnan épített épületeknek szigorú energiahatékonysági 

követelményeknek is meg kell felelniük. 4. A kistelepülések mobil gyűjtőhelyein a vérvételi 

események számának növekedése. 

A beruházás megvalósításának határideje 2026. június 30. 

 

C8.I2: Az egészségügy digitális átalakulásának támogatása 

A beruházás célja az információs és kommunikációs technológiák használatának növelése az 

egészségügy hatékonyságának növelése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése, 

valamint az ellátás és a szolgáltatások minőségének javítása érdekében. 

Az intézkedés hat fellépésből áll. 1. 65 kórház felszerelése korszerűsített informatikai biztonsági 

rendszerekkel. 2. Új adatbázisok és betegségregiszterek digitális hozzáférhetővé tétele az 

Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT). Az EESZT egy meglévő integrációs 

platform, ahol a betegek egészségügyi adatai a megfelelő engedély birtokában a helyi kórházi, 

háziorvosi vagy gyógyszertári rendszereken keresztül lekérdezhetők. 3. Az elektronikus úton 

kezdeményezhető egészségügyi hatósági eljárások arányának 60 %-ra emelése. 4. Az 

infokommunikációs eszközökön keresztül megvalósuló telemedicinális beavatkozások számának 

növelése. 5. Ellátásszervezést és digitalizált ellátási folyamatokat támogató új modulok 

kialakítása az EESZT portálon a kínálatszabályozás és a digitalizált ellátási folyamatok 

támogatására. 6. Egy új egészségügyi mobilapplikáció (myEESZT) kerül kialakításra és üzembe 

helyezésre a háztartások és a szakmai felhasználók számára. 

A beruházás megvalósításának határideje 2026. március 31. 

 

C8.I3: Idősgondozási távfelügyelet 
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A beruházás célja egészségügyi távfelügyeleti szolgáltatások nyújtása 65 éven felüli emberek 

számára. A beruházás várhatóan csökkenti a tartós ápolás-gondozás intézményesítettségének 

visszaszorulását is. 

Az intézkedés két fellépésből áll. Első eleme a 65 éven felüli érintettek távorvoslási és 

sürgősségi ellátását szervező diszpécserszolgálat üzembe helyezése. A rendszernek lehetővé kell 

tennie a résztvevők számára, hogy segítséget kérjenek a nap 24 órájában működő szolgálattól 

saját GSM-alapú személyes segélyhívójukkal. A diszpécserszolgálat személyzetének 

szakértelemmel kell rendelkeznie a mentőszolgálat vagy sürgősségi segélyszolgálat területén. 

Másodszor, a 65 év feletti idős emberek körében legalább 1 500 000 személyt kell felszerelni 

viselhető érzékelő eszközökkel. Egy erre a célra létrehozott szolgálatnak biztosítania kell ezen 

idősek 24 órás felügyeletét, akiknek orvosi vészhelyzet esetén fel kell tudniuk hívni a 

diszpécserközpontot. 

A beruházás megvalósításának határideje 2025. december 31. 

 

C8.I4: Az egészségügyi alapellátás fejlesztése  

Az intézkedés célja, hogy az egészségügyi alapszolgáltatásokat a lehető legtöbb polgár számára 

elérhetővé tegye, különösen a háziorvosok szerepének megerősítése, az otthonhoz közeli 

szolgáltatások számának növelése és a szakellátás leterheltségének enyhítése révén. 

Az intézkedés négy fellépésből áll. 1. Új jogi keretet kell elfogadni a háziorvosok 

praxisközösségeinek létrehozására és működtetésére. 2. A kialakított és működő 

praxisközösségekben dolgozó orvosok számának növelése. 3. A krónikus, nem fertőző 

betegségekkel diagnosztizált betegek ellátását biztosító krónikus betegségmenedzsmenti 

programba bevont páciensek számának növelése. 4. A prevenciós, egészségfejlesztési programba 

bevont páciensek számának növelése. 

A beruházás megvalósításának határideje 2025. december 31. 
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H.2.  Mérföldkövek, célok, mutatók és a vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának ütemterve 

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy beruházás) 
Mérföldkő / 

cél 
Elnevezés 

Minőségi mutatók   
(a mérföldkövekhez) 

Mennyiségi mutatók  
(a célokhoz) 

A végrehajtás 
indikatív ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése 
Mértékegység Alapérték Cél Negyedév Év 

139 
C8.R1. A hálapénz 
kivezetése az 
egészségügy területén 

Mérföldkő  

 
Az egészségügyi szolgálati 
jogviszonyról szóló törvény 
hatálybalépése  

A hatálybalépésére 
vonatkozó rendelkezés a 
törvényben 

      
4. 
negyedév  

2020  

Hatályba kell lépnie az egészségügyi szolgálati 
jogviszonyról szóló törvénynek. A törvény 
tartalmazza az állami egészségügyi szolgálati 
munkaszerződés szabályait, rendelkezik a hálapénz 
megszüntetéséről és kriminalizálásáról, valamint 
meghatározza az új munkaszerződés alapján 
foglalkoztatott orvosok esetében alkalmazandó 
illetménytáblát. A jogszabály az állami tulajdonban 
lévő egészségügyi szolgáltatóknál átalakítja a 
szolgálati jogviszonyt, növeli az orvosok bérét, és 
felszámolja az egészségügyi ágazatban a hálapénzt. 
A munkaszerződés jogszabályba foglalt módosítása, 
a hálapénz megszüntetése és kriminalizálása, 
valamint a fizetésemelés célja – egy koherens 
reform részeként – az orvosok pénzügyi és 
munkafeltételeinek javítása, valamint a személyzet 
megtartásának elősegítése. 

140 
C8.R1. A hálapénz 
kivezetése az 
egészségügy területén 

Mérföldkő  

Független tanulmány közzététele, 
amely bizonyítékkal szolgál a 
végrehajtott egészségügyi 
reformoknak a hálapénzre gyakorolt 
hatásáról  

A független tanulmány 
közzététele a 
Belügyminisztérium 
honlapján 

   
4. 
negyedév  

2023  

A független szakértők által készített, objektív 
adatokon – például hivatalos statisztikákon és 
felméréseken – alapuló tanulmánynak meg kell 
állapítania, hogy a végrehajtott reformok sikeresen 
megszüntették-e a hálapénz gyakorlatát, és 
értékelnie kell a hálapénzt kriminalizáló jogi 
rendelkezések eredményességét. A tanulmánynak 
azt is értékelnie kell, hogy a reform milyen 
mértékben járult hozzá az orvosszakma 
vonzerejének növeléséhez és az orvosok 
Magyarországon tartásához. A tanulmány 
ajánlásokat tartalmazhat a reformok hatásának 
fokozását célzó további intézkedésekre 
vonatkozóan. 

141 
C8.I1. A 21. századi 
egészségügy 
feltételeinek kialakítása  

Mérföldkő  
Az Országos Kórházi Főigazgatóság 
feladatairól szóló kormányrendelet 
hatálybalépése 

A hatálybalépésre 
vonatkozó rendelkezés a 
kormányrendeletben 

   
1. 
negyedév  

2021  

Az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól szóló 
kormányrendelet meghatározza az egységes és 
átlátható új nemzeti egészségügyi irányítási rendszer 
kialakításának alapjait. 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy beruházás) 
Mérföldkő / 

cél 
Elnevezés 

Minőségi mutatók   
(a mérföldkövekhez) 

Mennyiségi mutatók  
(a célokhoz) 

A végrehajtás 
indikatív ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése 
Mértékegység Alapérték Cél Negyedév Év 

 142 
C8.I1. A 21. századi 
egészségügy 
feltételeinek kialakítása  

Mérföldkő  

Az integrált betegúttal érintett 
megyei kórházi rendszer kialakítására 
irányuló feltérképezési folyamat 
lezárása  

A tervezési jelentés 
közzététele a Magyar 
Közlönyben  

   
2. 
negyedév 

2023 

A Belügyminisztérium feltérképezi a különböző 
intézmények szerepét a megyei szintű integrált 
betegutakban, a rendelkezésre álló kapacitások és a 
demográfiai tendenciák alapján. A közzétett 
tervezési jelentés tartalmazza az integrált betegúttal 
érintett megyei szintű kórházi rendszer 
létrehozásának ütemtervét. 
 

143 
C8.I1. A 21. századi 
egészségügy 
feltételeinek kialakítása  

Cél  
Integrált betegúttal érintett megyei 
kórházi rendszerek száma 

  szám  0  22  
1. 
negyedév  

2024  

Az integrált betegúttal érintett megyei szintű kórházi 
rendszerek számát megállapító miniszteri 
határozatot a Magyar Közlönyben közzé kell tenni. 
Magyarország egész területére kiterjedő, integrált 
betegúttal érintett megyei kórházi rendszereket kell 
létrehozni. Az integrált betegutak határozzák majd 
meg, hogy az egészségügyi intézmények megyei 
szintű hálózatán belül melyik intézmény felelős az 
orvosi beavatkozás egyes típusaiért a rendszerben. 

144 
C8.I1. A 21. századi 
egészségügy 
feltételeinek kialakítása  

Cél  
A kistelepülések mobil gyűjtőhelyein 
a vérvételi események száma 

 szám  0  480 
1. 
negyedév  

2026 
Önkéntes véradás szervezése mobil véradási 
egységekben a 3 000 fő alatti településeken 

145 
C8.I1. A 21. századi 
egészségügy 
feltételeinek kialakítása  

Cél  

Új és korszerű egészségügyi 
berendezésekkel felszerelt új vagy 
korszerűsített egészségügyi 
intézményi épület üzembe helyezése  

  szám  0  40 
2. 
negyedév  

2026 

Legalább 40 egészségügyi intézményi épületet kell 
felújítani vagy megépíteni. A megépített vagy 
felújított épületeket modern egészségügyi 
felszerelések beszerzését és beszerelését követően 
üzembe kell helyezni. Ilyen berendezések lehetnek 
kórházakban használt szállítóeszközök, előre 
gyártott moduláris műtők és sebészeti eszközök, 
kézi műszerek, gyermekápolási eszközök, 
diagnosztikai eszközök, endoszkópiás és 
laparoszkópiás eszközök, patológiai és laboratóriumi 
eszközök, rehabilitációs eszközök, orvosi képtároló 
és -átviteli rendszerek eszközei (összesen 140 000 
darab berendezés). Ezeket a berendezéseket a 
beruházás keretében épített vagy felújított 
egészségügyi intézményi épületekben kell felszerelni 
és üzembe helyezni, vagy – a helyzettől függően – 
azokkal kapcsolatban kell üzemeltetni. 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés 

(reform vagy beruházás) 
Mérföldkő / 

cél 
Elnevezés 

Minőségi mutatók   
(a mérföldkövekhez) 

Mennyiségi mutatók  
(a célokhoz) 

A végrehajtás 
indikatív ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése 
Mértékegység Alapérték Cél Negyedév Év 

146 
C8.I1. A 21. századi 
egészségügy 
feltételeinek kialakítása  

Cél 
Nagyobb energiahatékonyságú 
egészségügyi intézményi épületek 
alapterülete 

 négyzetméter 0 139 701 
2. 
negyedév 

2026 

A 145. célkitűzésben említett új vagy korszerűsített 
egészségügyi intézményi épületekben legalább 
139 701 négyzetméter alapterületen kell biztosítani 
a nagyobb energiahatékonyságot. Az új épületek 
primerenergia-szükségletének legalább 20 %-kal 
alacsonyabbnak kell lennie a közel nulla 
energiaigényű épületekre vonatkozó 
követelménynél.  

147 
C8.I2. Az egészségügy 
digitális átállásának 
támogatása  

Cél  
Korszerűsített informatikai biztonsági 
rendszerrel rendelkező kórházak 
száma  

  szám  0  65 
4. 
negyedév  

2024 

Legalább 65 kórház informatikai biztonsági 
rendszerét kell korszerűsíteni. A korszerűsített 
informatikai biztonsági rendszerrel rendelkező 
intézményként való számbavételhez a következő 
elemeknek kell működniük a kórházban: bevezetett 
IT-biztonsági irányítási rendszer; központi 
azonosításkezelő rendszer; a Hivatali Kapu 
használata; a hardver- és szoftverleltárak megléte; 
adatmentő rendszer; informatikai biztonsági 
tudásközpont. Ezen elemek meglétét informatikai 
biztonsági szakértők által végzett külső 
ellenőrzésnek kell igazolnia. 

148 
C8.I2. Az egészségügy 
digitális átállásának 
támogatása  

Cél  
A digitálisan elérhető új egészségügyi 
adatbázisok és betegségregiszterek 
száma  

  szám  0  17  
1. 
negyedév  

2026  

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben 
(EESZT) legalább 17 új adatbázist kell 
hozzáférhetővé tenni.  
Az új adatbázisok lehetnek hitelesített vagy 
nyilvános adatbázisok, illetve a különböző orvosi 
szakterületekkel kapcsolatos egészségügyi 
nyilvántartások. 

149 
C8.I2. Az egészségügy 
digitális átállásának 
támogatása  

Cél  
Az elektronikus úton intézhető 
egészségügyi hatósági eljárástípusok 
arányának növelése.  

  % (százalék)  5  60  
4. 
negyedév  

2025  

A digitálisan indítható egészségügyi hatósági 
eljárások arányát 2025. december 31-ig legalább 
60 %-ra kell emelni a 2020. februári 5 %-ról. Az ilyen 
eljárások lehetnek hivatalos értesítések, 
engedélyezési eljárások és adatgyűjtések. Olyan, 
jelenleg részben elektronikus eljárások, amelyeket 
teljes mértékben digitalizálni kell: 
– a veszélyes anyagokkal vagy vegyületekkel 
kapcsolatos tevékenység bejelentése (beleértve a 
változások bejelentését is); 
– a kizárólag ipari célokra használt veszélyes 
anyagok bejelentése; 
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– a biocid termékek bejelentése; 
– a közegészségi kártevők elleni tevékenység 
bejelentése; 
– a kártevők elleni védekezéssel foglalkozó 
gazdasági szereplők által végzett füstölési 
tevékenység bejelentése; 
– a kártevők elleni védekezéssel foglalkozó 
gazdasági szereplők által végzett szúnyog- és 
rágcsálóirtás bejelentése; valamint 
– a biocid termékek engedélyezése a biocid 
termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 
528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
átmeneti intézkedései alapján. 

150 
C8.I2. Az egészségügy 
digitális átállásának 
támogatása  

Cél  
A digitális eszközökön keresztül 
nyújtott távorvoslási szolgáltatások 
száma egy éven belül  

  szám  0  690 000  
4. 
negyedév  

2025  

A betegeknek évente nyújtott telemedicinális 
beavatkozások számát 2025-ben legalább 690 000-
re kell növelni. Az ilyen beavatkozások közé 
tartoznak a személyes orvos-beteg interakció 
nélküli, távközlési eszközökön keresztül nyújtott 
szolgáltatások, például a távkonzultáció és -
diagnosztika; Az ilyen beavatkozások számát az 
Országos Kórházi Főigazgatóságnak mint a 
telemedicinális szolgáltatásokat irányító központi 
intézménynek tényleges ellátási szolgáltatásként kell 
nyilvántartania. 

151 
C8.I2. Az egészségügy 
digitális átállásának 
támogatása  

Mérföldkő 
Az ellátásszervezést és a digitalizált 
ellátási folyamatokat támogató új 
EESZT-modulok bevezetése  

Az új modulok üzembe 
helyezése    

4. 
negyedév  

2025  

A következő EESZT-modulokat kell kifejleszteni és 
elindítani: központi betegnyilvántartás; központi 
kezelési nyilvántartás, betegúttervezés és az 
erőforrások közzététele; központi 
betegdokumentációs adatbázis; laboratóriumi 
rendelési rendszer. A moduloknak 
működőképeseknek kell lenniük, és azokat a 
felhasználók rendelkezésére kell bocsátani. 

152 
C8.I2. Az egészségügy 
digitális átállásának 
támogatása  

Mérföldkő 
Központi egészségügyi 
mobilalkalmazás (myEESZT) 
elindítása 

    
2. 
negyedév 

2024 

A lakosság és a foglalkozásszerű felhasználók 
számára ki kell fejleszteni és üzembe kell helyezni a 
myEESZT mobilalkalmazást és webes keretrendszert, 
valamint az ezekhez kapcsolódó személyes és 
professzionális e-Health funkciókat. Az alkalmazás 
tervezett funkciói közé tartozik legalább az 
egészségügyi napló, az oktatási tartalom, valamint 
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az orvosi látogatási és kezelési időpontok online 
foglalása. 

153 
C8.I2. Az egészségügy 
digitális átállásának 
támogatása  

Cél  
A központi egészségügyi 
mobilalkalmazás egyedi 
felhasználóinak száma 

  szám  0  100 000  
4. 
negyedév  

2025  
A központi egészségügyi mobilalkalmazás (myEESZT) 
egyedi felhasználói számának 2025. december 31-ig 
el kell érnie a 100 000 főt. 

154 
C8.I3. Egészségügyi 
távfelügyeleti program 
az időskorúak számára  

Mérföldkő  

Az időskorúakra irányuló 
egészségügyi távfelügyeleti program 
diszpécserszolgálatának üzembe 
helyezése  

A diszpécserszolgálat 
üzembe helyezése  

      
3. 
negyedév  

2022  

A program diszpécserszolgálatát üzembe kell 
helyezni. Ki kell jelölni a programot szolgáló 
diszpécserszolgálat helyét, és létre kell hozni és 
működőképessé kell tenni a szükséges 
infrastruktúrát és a szakszemélyzetet. A 
diszpécserközpont fogadja a szolgáltatás igénybe 
vevőitől (65 éven felüliek) érkező segélyhívásokat. 
Képesnek kell lennie a családtagoknak, a beteg 
háziorvosának, valamint a beteg egészségügyi és 
szociális ellátóinak az elérésére. A 
diszpécserszolgálat személyzete kommunikál a 
beteggel és vészhelyzet esetén felhívja annak 
hozzátartozóit vagy az egészségügyi szolgáltatókat. 
A személyzetnek szakértelemmel kell rendelkeznie a 
mentőszolgálat vagy sürgősségi segélyszolgálat 
területén. A diszpécserszolgálat informatikai 
rendszere a magas színvonalú szolgáltatás 
biztosítása érdekében egy kérdezési protokollon 
keresztül vezeti a beteget és a személyzetet. 

155 
C8.I3. Egészségügyi 
távfelügyeleti program 
az időskorúak számára  

Cél  
Az időskorúakra irányuló 
egészségügyi távfelügyeleti 
programban részt vevők száma 

  Szám  0  1 500 000  
4. 
negyedév  

2025  

Legalább 1 500 000 résztvevőt (65 év feletti 
személyt) kell felszerelni viselhető érzékelő 
eszközökkel. A szolgálatnak biztosítania kell ezen 
idősek 24 órás felügyeletét, akiknek orvosi 
vészhelyzet esetén fel kell tudniuk hívni a 
diszpécserközpontot. Vészhelyzet esetén a 
családtagok és a hozzátartozók is kaphatnak 
értesítést. 

156 
C8.I4. Az egészségügyi 
alapellátás fejlesztése  

Mérföldkő  
A praxisközösségekről szóló  
kormányrendelet hatálybalépése 

A hatálybalépésre 
vonatkozó rendelkezés a 

   
1. 
negyedév  

2021  
A praxisközösségekről szóló kormányrendelet 
megteremti a praxisközösségek létrehozásának és 
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kormányrendeletben működésének jogi keretét, beleértve azok 
lehetséges formáit, a létrehozásukra irányuló jogi 
eljárást, szakmai többletfeladataikat és a háziorvosi 
alapfeladatoktól való elhatárolásukat. 

157 
C8.I4. Az egészségügyi 
alapellátás fejlesztése  

Cél  
Újonnan létrehozott és működő 
praxisközösségekben részt vevő 
háziorvosok száma 

  szám  515 4 000 
3. 
negyedév 

2025 
A 2021. márciusi 515-höz képest legalább 4 000 
háziorvosnak kell együttműködési megállapodás 
aláírása révén praxisközösséghez csatlakoznia.  

158 
C8.I4. Az egészségügyi 
alapellátás fejlesztése 

Cél  
A krónikus betegségmenedzsmenti 
programban részt vevő betegek 
száma  

  szám  0  43 000  
4. 
negyedév  

2025 

Legalább 43 000 beteget kell bevonni a krónikus, 
nem fertőző betegségekkel diagnosztizált páciensek 
hatásos, időben történő és könnyen hozzáférhető 
ellátásának összetett folyamatát irányító krónikus 
betegségmenedzsmenti programba. A program 
hatálya alá tartozó krónikus betegségek közé 
tartozik a magas vérnyomás és más szív- és 
érrendszeri betegségek, a II. típusú cukorbetegség 
és a krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD). 

159 
C8.I4. Az egészségügyi 
alapellátás fejlesztése 

Cél  
A prevenciós, egészségfejlesztési 
programokba bevont páciensek 
száma  

  szám  0  30 000  
4. 
negyedév 

2025 

Legalább 30 000 pácienst kell bevonni a prevenciós 
és egészségfejlesztési programokba. Ezek olyan 
programok, amelyek célja a krónikus, nem fertőző 
betegségek megelőzése és az életmódváltás 
támogatása a következő tevékenységek révén: az 
egészséges étrendet támogató programok; a 
rendszeres testmozgást támogató programok; az 
életmód megváltoztatását támogató programok; 
munkahelyi egészségfejlesztési programok; iskolai 
egészségfejlesztési programok; a mentális egészség 
megőrzését és fejlesztését célzó programok; a 
túlzott alkoholfogyasztás elleni programok; a 
dohányzásról való leszokást támogató programok; 
valamint a tiltott szerek használatának 
megelőzésére irányuló programok. 
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I. 9. KOMPONENS: KORMÁNYZÁS ÉS KÖZIGAZGATÁS  

 

Magyarország számos régóta fennálló horizontális kihívással küzd általában a közintézmények 

stabilitásával és működésével kapcsolatban, amelyek hatással vannak az ország gazdasági és 

társadalmi folyamataira is. E tekintetben a konkrét problémák a korrupcióellenes kerettel, a 

közbeszerzésben folyó versennyel, a bírói függetlenséggel, valamint a döntéshozatal 

kiszámíthatóságával, minőségével és átláthatóságával kapcsolatosak. Magyarország gyenge 

helyen áll a korrupcióérzékelési mutatók terén, a közbeszerzésben pedig mérsékelt a verseny. A 

vizsgálatok lezárására vonatkozó határozatok tekintetében az elszámoltathatóság továbbra is 

aggodalomra ad okot, mivel nincs hatékony jogorvoslat az ügyészség azon határozatai ellen, 

amelyek arról rendelkeznek, hogy nem indul büntetőeljárás a vélelmezett bűncselekmények 

esetében. Az átláthatóságra és a nyilvános információkhoz való hozzáférésre vonatkozó 

szabályok alkalmazásával kapcsolatos visszatérő kihívások tovább gyengítik a korrupcióellenes 

keretet is. Ami a bírói függetlenséget illeti, a 2022. évi jogállamisági jelentésben ismertetett 

aggályok különösen a következőkre vonatkoznak: azok a kihívások, amelyekkel a független 

Országos Bírói Tanács szembesül az Országos Bírósági Hivatal elnöke hatásköreinek 

kiegyensúlyozása terén; a Legfelsőbb Bíróság elnökének megválasztására vonatkozó szabályok; a 

bírói kinevezésekkel és előléptetésekkel, az ügyek elosztásával és a bíráknak és bírósági 

vezetőknek járó jutalmakkal kapcsolatos diszkrecionális döntések lehetősége; a hatóságok azon 

lehetősége, hogy az Alkotmánybíróság előtt megtámadják a jogerős bírósági határozatokat. 

Visszatérő kihívások jelentkeznek a döntéshozatal minősége, kiszámíthatósága és átláthatósága 

terén, és hiányzik a szociális partnerekkel és érdekelt felekkel a döntéshozatali folyamatok során 

folytatott hatékony konzultáció. Az adórendszer összetettségét és az agresszív adótervezés 

kockázatait is meg kell oldani, és javítani kell az államháztartás fenntarthatóságát. 

A magyar helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponensének célja e kihívások kezelése. 

Olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek várhatóan hozzájárulnak a korrupcióellenes keret 

megerősítéséhez, többek között egy Integritás Hatóság és egy Korrupcióellenes Munkacsoport 

létrehozásával, átfogó korrupcióellenes stratégiák kidolgozásával és a magyar ellenőrző szervek 

kapacitásainak megerősítésével, különös tekintettel az uniós költségvetésből történő kiadásokra. 

A komponens az ügyészségi munka megerősítésére irányuló intézkedéseket is tartalmaz. 

Magában foglal továbbá olyan intézkedéseket, amelyek célja a verseny fokozása a közbeszerzés 

területén, valamint a közbeszerzések átláthatóságának és nyilvános felügyeletének biztosítása.  

A komponens egyes elemei a bírói függetlenséggel kapcsolatos, régóta fennálló kérdésekkel is 

foglalkoznak, és elő kívánják segíteni a bírói jogvédelem színvonalának emelését és a 

magyarországi beruházási környezet javítását a bíróságok függetlenségére és pártatlanságára 

vonatkozó garanciák megerősítése révén, nevezetesen azáltal, hogy az Országos Bírói Tanács 

számára erősebb hatásköröket hoznak létre az Országos Bírósági Hivatal elnöke hatásköreinek 

ellensúlyozására, megerősítik a Kúria függetlenségét, megszüntetik az Európai Unió Bíróságához 

címzett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek benyújtásának akadályait, és megszüntetik a 

hatóságok azon lehetőségét, hogy az Alkotmánybíróság előtt megtámadhassák a jogerős bírósági 

határozatokat.  

Az e komponenshez tartozó intézkedések várhatóan javítják a döntéshozatal minőségét és 

átláthatóságát, többek között a szociális partnerek és az érdekelt felek szisztematikusabb 

bevonása révén, megkönnyítik a nyilvános információkhoz való hozzáférést, valamint biztosítják 



 

93 
 

annak hatékony felügyeletét, hogy a közérdekű vagyonkezelő alapítványok hogyan használják fel 

az uniós támogatást. A komponens az agresszív adótervezés kockázatának kezelésére és az 

adórendszer egyszerűsítésére irányuló intézkedéseket is tartalmaz. Végül a komponens olyan 

intézkedéseket tartalmaz, amelyek célja az államháztartás minőségének és fenntarthatóságának 

javítása. 

Ez az összetevő számos esetben hozzájárul a közintézmények digitális átállásához is azáltal, hogy 

támogatja a közigazgatás és a szolgáltatások digitalizációját.  

Ez a komponens hozzájárul a következő országspecifikus ajánlások teljesítéséhez: „erősítse meg 

a korrupcióellenes keretet, többek között az ügyészségi munka és a közérdekű információkhoz 

való hozzáférés javítása révén” (2019. évi 4. számú és 2022. évi 4. számú országspecifikus 

ajánlás), „javítsa a versenyt a közbeszerzések terén” (2020. évi 4. számú országspecifikus 

ajánlás), „erősítse meg a bírói függetlenséget” (2019. évi 4. számú és 2022. évi 4. számú 

országspecifikus ajánlás), „hatékony szociális párbeszéd, az egyéb érdekelt felek bevonása, 

valamint rendszeres hatásvizsgálatok révén javítsa a döntéshozatali folyamat minőségét és 

átláthatóságát” (2019. évi 4. számú és 2022. évi 4. számú országspecifikus ajánlás), „folytassa 

az adórendszer egyszerűsítését” (2019. évi 4. számú és 2022. évi 4. számú országspecifikus 

ajánlás), „erősítse meg az adórendszert az agresszív adótervezés kockázatával szemben” (2019. 

évi 4. számú és 2020. évi 5. számú országspecifikus ajánlás), „folytasson a prudens középtávú 

költségvetési pozíció elérésére irányuló költségvetési politikát” (2022. évi 1. számú 

országspecifikus ajánlás).  

A feltételrendszerről szóló rendelet8 szerinti eljárás keretében Magyarország több ilyen 

intézkedést is előterjesztett és megvitatott az Európai Bizottsággal. A kapcsolódó mérföldkövek 

és célok tartalma összhangban van az ezzel összefüggésben tett kötelezettségvállalásokkal, és e 

mérföldkövek némelyikét a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz szerinti első kifizetési 

kérelem benyújtása előtt végre kell hajtani.  

Az (EU) 2021/241 rendelet 20. cikke (5) bekezdésének e) pontjával összhangban az említett 

rendelet 22. cikkének való megfelelés érdekében az ezen komponensben szereplő, az Unió 

pénzügyi érdekeinek védelmét célzó magyar kontrollrendszerhez kapcsolódó mérföldkövek 

végrehajtása előfeltétele a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet 24. cikke 

szerinti bármely jövőbeli ilyen kifizetésnek9.  

Az (EU) 2021/241 rendelet 24. cikkének (3) bekezdésével összhangban Magyarországnak 

minden reformot úgy kell végrehajtania, hogy az ne gyengítse ezt az eredményt, és ne érintse 

hátrányosan az alábbi elemeket. 

Tekintettel a bemutatott intézkedésekre és a jelentős károkozás elkerülését célzó elv 

alkalmazásáról szóló technikai iránymutatással (2021/C 58/01) összhangban a helyreállítási és 

rezilienciaépítési tervben előirányzott mérséklő lépésekre, várhatóan a komponens keretében 

előirányzott intézkedések egyike sem fogja az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében 

jelentősen sérteni a környezeti célkitűzéseket. 

                                                           
8 Az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerről szóló (EU, Euratom) 2020/2092 rendelet 6. 

cikke szerinti eljárás. 
9 Ez a helyzet áll fenn a következő mérföldkövek esetében: 160, 166, 169, 171, 174, 175, 195, 197, 198, 200, 201, 

213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 és 228. 
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I.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése 

C9.R1: Az uniós támogatás magyarországi végrehajtásával kapcsolatos csalás, 

összeférhetetlenség és korrupció, valamint egyéb jogsértések és szabálytalanságok 

megelőzésének, felderítésének és korrekciójának megerősítése érdekében Integritás 

Hatóság létrehozása 

E reform célja az uniós támogatás magyarországi végrehajtásával kapcsolatos csalás, 

összeférhetetlenség és korrupció, valamint egyéb jogsértések és szabálytalanságok 

megelőzésének, felderítésének és korrekciójának megerősítése, különös tekintettel a 

közbeszerzésre, egy Integritás Hatóság létrehozása révén.  

Az Integritás Hatóság feladata, hogy beavatkozzon minden olyan esetben, amikor véleménye 

szerint az illetékes nemzeti hatóságok nem tették meg a szükséges lépéseket az uniós 

költségvetéssel való hatékony és eredményes pénzgazdálkodást vagy az Unió pénzügyi 

érdekeinek védelmét érintő vagy súlyosan kockáztató csalás, összeférhetetlenség, korrupció, 

valamint egyéb jogsértések vagy szabálytalanságok megelőzése, felderítése és korrekciója 

érdekében. 

Az Integritás Hatóságnak a helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti első kifizetési kérelem 

benyújtása előtt meg kell kezdenie működését.  

Biztosítani kell az Integritás Hatóság teljes függetlenségét, beleértve azt is, hogy a Hatóság és 

személyi állománya nem fogadhat el és nem kérhet utasításokat semmilyen más személytől vagy 

intézménytől. A Hatóság személyi állományának kiválasztására, irányítására és költségvetésére 

szigorú garanciáknak kell vonatkozniuk.  

Az Integritás Hatóságot fel kell hatalmazni többek között arra, hogy utasítsa az ajánlatkérő 

szerveket a közbeszerzési eljárás felfüggesztésére (legfeljebb két hónap időtartamig); felkérje a 

közigazgatási vizsgálati szerveket arra, hogy a nevében vizsgálatokat végezzenek; ajánlást tegyen 

konkrét gazdasági szereplők uniós finanszírozásból való, meghatározott időtartamra történő 

kizárására; utasítsa az érintett nemzeti hatóságokat vagy szerveket felügyeleti vagy ellenőrzési 

feladataik ellátására, különösen az összeférhetetlenségi nyilatkozatok ellenőrzésére szolgáló 

eljárások és az uniós források kezelésével kapcsolatos gyanús esetek tekintetében; ajánlást tegyen 

az ajánlatkérő szerveknek meghatározott közbeszerzési eljárás alkalmazására; eljárásokat 

kezdeményezzen az érintett nemzeti hatóságok vagy szervek előtt a feltételezett jogsértések vagy 

szabálytalanságok megállapítása céljából; 2023. március 31-től kizárólagos hatáskörben 

ellenőrizze a magas rangú politikai vezetők (miniszterelnök, miniszterek, a miniszterelnök 

politikai igazgatói, államtitkárok) vagyonnyilatkozatait, közvetlenül ellenőrizze valamennyi 

magas kockázatú tisztviselő nyilvánosan elérhető vagyonnyilatkozatát, ideértve a köztársasági 

elnököt, az országgyűlési képviselőket, a központi végrehajtó hatóságok vezetőit, az egyéb 

politikai tisztségviselőket, a politikai tisztségviselők magánhivatalainak munkatársait, a 

főispánokat, a nagyvárosok polgármestereit, a bírákat, az ügyészeket, a bírósági és ügyészségi 

irányító szervek tagjait, a korrupcióellenes nyomozókat, az állami tulajdonban lévő vállalatok 

felső vezetőit, a bizalmas vagyonnyilatkozatok tekintetében pedig legalább felkérhesse az 

illetékes szerveket az ellenőrzés elvégzésére, és megkaphassa ezen ellenőrzés eredményét; saját 

kezdeményezésre, panasz vagy gyanú alapján vagyonnyilatkozat-ellenőrzési eljárásokat 

kezdeményezzen, és korlátlan hozzáféréssel rendelkezzen azokhoz az adatbázisokhoz és 

nyilvántartásokhoz, amelyeket a vagyonnyilatkozatokban foglalt információk hitelességének 
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ellenőrzése céljából szükségesnek tart megtekinteni; bírósági felülvizsgálatot kérjen minden 

olyan közbeszerzési eljárásra vonatkozó hatósági határozat tekintetében, amely bármely uniós 

támogatást érint, és amely bírósági felülvizsgálat tárgyát képezheti; valamint bíróság előtt 

megtámadja az érintett hatóság tétlenségét. Az Integritás Hatóság azokban az esetekben is 

egyértelmű és korlátlan hatáskörrel rendelkezik hatásköreinek további gyakorlására, amikor az 

eredetileg uniós támogatás igénybevételére előirányzott projektet vagy eljárást később kivonják 

az uniós támogatásból. 

Az Integritás Hatóság számára hozzáférést kell biztosítani minden olyan információhoz, 

adatbázishoz és nyilvántartáshoz, amely az uniós támogatást érintő közbeszerzésekkel, 

korrupciógyanús esetekkel, csalással és összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatainak 

ellátásához szükséges, beleértve a vagyonnyilatkozatok ellenőrzését. Biztosítani kell, hogy az 

Integritás Hatóság információkérése vagy utasítása által érintett hatóságok észszerű időn belül 

cselekedjenek. 

Az Integritás Hatóság a létrehozásától számított négy hónapon belül integritáskockázat-értékelési 

gyakorlatot hajt végre a magyar közbeszerzési rendszer integritási helyzetének értékelése, az 

integritáskockázatok, az integritást fenyegető rendszerszintű kockázatok és az ezek kezelésére 

rendelkezésre álló eszközök azonosítása érdekében. 

Az Integritás Hatóság 2023 második negyedévében elkészíti a 2022-re vonatkozó első éves 

integritásjelentését, majd azt követően minden évben a tárgyévet követő a második negyedévben 

éves integritásjelentést készít. A jelentéseket közzé kell tenni. A kormány megvizsgálja az 

Ingegritás Hatóság minden jelentését, és a közzétételtől számított három hónapon belül írásban 

magyarázatot ad arra, hogy miként fogja kezelni a jelentésekben szereplő egyes megállapításokat.  

A reform végrehajtását 2023 negyedik negyedévéig be kell fejezni. 

 

C9.R2: Korrupcióellenes Munkacsoport létrehozása a korrupció megelőzése, felderítése, 

büntetőeljárás alá vonása és szankcionálása érdekében Magyarországon hozott 

intézkedések nyomon követésére és felülvizsgálatára 

E reform célja egy Korrupcióellenes Munkacsoport létrehozása a korrupció megelőzése, 

felderítése, büntetőeljárás alá vonása és szankcionálása érdekében Magyarországon hozott 

intézkedések nyomon követésére és felülvizsgálatára.  

A Korrupcióellenes Munkacsoport megvizsgálja a meglévő korrupcióellenes intézkedéseket, és 

javaslatokat dolgoz ki a korrupt és hasonló gyakorlatok, például a nepotizmus, a favoritizmus 

vagy az állami és a magánszektor közötti „forgóajtó-jelenség” felderítésének, kivizsgálásának, 

üldözésének és szankcionálásának javítására vonatkozóan. Javaslatot tesz továbbá a korrupció 

megelőzésének és felderítésének javítására, valamint az állami közigazgatási és ellenőrző 

hatóságok és a bűnügyi nyomozó hatóságok közötti információáramlás javítására irányuló 

intézkedésekre. 

A Korrupcióellenes Munkacsoport tagjai legalább felének a korrupció elleni küzdelem területén 

tevékenykedő, bizonyított szakértelemmel és kellően hosszú, ellenőrizhető tevékenységgel 

rendelkező független nem kormányzati szervezetnek kell lennie, amelyeket nyílt, átlátható, 

megkülönböztetésmentes kiválasztási eljárás, valamint a jelöltek szakértelméhez és érdemeihez 

kapcsolódó objektív kritériumok alapján választanak ki.  
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A C9.R1. reform alapján létrehozott Integritás Hatóság elnöke látja el a Korrupcióellenes 

Munkacsoport elnöki tisztét, de a két szervezet különálló, és egymástól függetlenül működik. 

A Korrupcióellenes Munkacsoport évente legalább kétszer ülésezik, és határozatait a leadott 

szavazatok egyszerű többségével hozza meg. Az ülések jegyzőkönyveit nyilvánosan 

hozzáférhetővé kell tenni a Korrupcióellenes Munkacsoport honlapján a tagok által az ülések 

előtt vagy után megküldött, az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt írásbeli közreműködésekkel és 

észrevételekkel együtt. A Korrupcióellenes Munkacsoport az első ülésén az elnöke javaslatára 

elfogadja saját eljárási szabályzatát.  

A Korrupcióellenes Munkacsoport 2023 első negyedévében közzéteszi a 2022-ra vonatkozó első 

jelentését, majd azt követően minden évben a tárgyévet követő első negyedévben közzéteszi éves 

jelentését. A korrupcióellenes munkacsoport nem kormányzati tagjainak lehetőségük van 

álláspontjaikról árnyékjelentést készíteni. Ezeket a jelentéseket a Korrupcióellenes Munkacsoport 

jelentésével együtt nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni. 

A kormány a Korrupcióellenes Munkacsoport jelentéseit azok megküldésétől számított két 

hónapon belül megvizsgálja, és észrevételeit – beleértve a Korrupcióellenes Munkacsoport egyes 

javaslatainak végre nem hajtására vonatkozó döntéseinek részletes indokolását – a 

Korrupcióellenes Munkacsoport elé terjeszti. 

A Korrupcióellenes Munkacsoportnak a helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti első 

kifizetési kérelem benyújtása előtt meg kell tartania első ülését. 

A reform végrehajtását 2023 második negyedévéig be kell fejezni. 

 

C9.R3: A közhatalom gyakorlásával vagy a közvagyon kezelésével kapcsolatos kiemelt 

bűncselekmények esetén alkalmazandó külön eljárás bevezetése („bírói felülbírálat”)  

Az ügyészségi erőfeszítések javítása, valamint annak biztosítása érdekében, hogy határozott 

intézkedések történjenek a korrupció és a hasonló bűncselekmények büntetőeljárás alá vonása, ez 

a reform külön eljárást hoz létre, amely biztosítja a feljelentések elutasítására vagy az eljárások 

megszüntetésére vonatkozó nyomozó hatósági vagy ügyészségi határozatok hatékony bírói 

felülbírálatát. Az eljárást bárki kezdeményezheti, és bármely természetes és jogi személy számára 

biztosítani kell, hogy az ilyen határozatok felülbírálatára irányuló indítványt, valamint a 

felülbírálatra irányuló megismételt indítványt nyújtson be annak érdekében, hogy kérelmezze a 

vizsgálat vagy az érintett eljárás folytatását. Az Integritás Hatóságnak (lásd a C9.R1. reformot) 

szintén lehetősége van felülbírálati indítványt vagy megismételt felülbírálati indítványt 

benyújtani. A megismételt felülbírálati indítványt követően természetes és jogi személyek 

vádindítványt nyújthatnak be, feltéve, hogy alapos ok áll az ügy büntetőeljárás alá vonására. A 

felülbírálati indítványt benyújtó személy vádlóként jár el. Ilyen esetekben az eljáró bíróság nem 

végez előzetes vizsgálatot a vádindítvány megalapozottságáról. Az eljárást 2023. január 1-től 

alkalmazni kell, az e napot megelőzően elkövetett nem elévülő bűncselekmények esetében is. 

A reform végrehajtását a helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti első kifizetési kérelem 

benyújtása előtt be kell fejezni. A reform átfogó felülvizsgálatát 2023 negyedik negyedévéig el 

kell végezni. 

 

C9.R4: A vagyonnyilatkozatokra vonatkozó szabályok megerősítése 
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E reform célja a korrupcióellenes keret megerősítése a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó 

szigorúbb szabályok bevezetésével, azok személyi és tárgyi hatályának kiterjesztésével, az ilyen 

nyilatkozatok gyakori közzétételének biztosításával és átláthatóságuk azáltal megvalósuló 

szavatolásával, hogy hozzáférhetővé teszik azokat a nyilvánosság számára, valamint hatékony 

szankciókat vezetnek be a kapcsolódó szabályok és kötelezettségek megsértése esetére. 

A reform olyan kapcsolódó jogszabályi változtatásokból áll, amelyek a helyreállítási és 

rezilienciaépítési terv szerinti első kifizetési kérelem benyújtása előtt lépnek hatályba és válnak 

alkalmazandóvá. Különösen azt biztosítják, hogy a vezető politikai tisztséggel megbízott 

személyek és a velük közös háztartásban élő hozzátartozóik, valamint az országgyűlési 

képviselők és a velük közös háztartásban élő hozzátartozóik az új vagyonnyilatkozat-tételi 

szabályok szerint nyújtsanak be vagyonnyilatkozatot, első alkalommal 2023. január 31-ig, a 

2022. december 31-i állapotra vonatkozóan, és nyilatkozzanak vagyonukról (bevételek, 

ingatlanvagyon, egyéb értékes ingóságok, megtakarítások (bankbetét és készpénz), részvények, 

értékpapírok és magántőke-alapok, életbiztosítás, bizalmi vagyonkezelési konstrukciók keretében 

kezelt eszközök és vállalkozásban tényleges tulajdonosi helyzet).  

Ezen túlmenően 2023 első negyedévéig létre kell hozni egy új rendszert, amelyben a 

vagyonnyilatkozatokat elektronikus úton kell benyújtani, és a magas rangú politikai tisztséggel 

megbízott személyek vagyonnyilatkozatai ingyenesen hozzáférhetők a nyilvánosság számára.  

Végezetül 2023 harmadik negyedévétől be kell vezetni és alkalmazni kell a 

vagyonnyilatkozatokra vonatkozó szabályok hatálya alá tartozó személyek kötelezettségeihez 

kapcsolódó súlyos jogsértésekre vonatkozó hatékony, arányos és kellően visszatartó erejű 

szankciórendszert (ideértve a büntetőjogi és közigazgatási szankciókat is). 

A reform végrehajtását 2023 harmadik negyedévéig be kell fejezni. 

 

C9.R5: A közforrások közérdekű vagyonkezelő alapítványok általi felhasználása 

átláthatóságának biztosítása 

E reform célja annak hatékony felügyelete, hogy a közérdekű tevékenységet ellátó vagyonkezelő 

alapítványok hogyan használják fel az uniós támogatást. 

E célból a közérdekű információkhoz való hozzáféréssel, a közbeszerzési szabályokkal, valamint 

a közérdekű vagyonkezelő alapítványok feladataival és felelősségeivel kapcsolatban 

alkalmazandó jogi rendelkezések egyértelművé tétele érdekében, amennyiben ezen alapítványok 

bármilyen minőségben részt vesznek az uniós támogatás végrehajtásában, célzott jogszabályi 

módosítások lépnek hatályba, amelyek: 

- a közbeszerzési szabályok értelmében kifejezetten „ajánlatkérőnek” minősítik a közérdekű 

vagyonkezelő alapítványokat, valamint az általuk létesített vagy fenntartott jogi személyeket;  

- biztosítják, hogy az uniós támogatás végrehajtásában bármilyen minőségben részt vevő 

közérdekű vagyonkezelő alapítványokra, valamint az általuk létesített vagy fenntartott jogi 

személyekre és azok személyzetére ugyanazok a követelmények vonatkozzanak, mint a 

közintézményekre a nyilvános információkhoz való hozzáférés, valamint a kontrollok és az 

ellenőrzések tekintetében;  

- és biztosítják az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok teljes körű alkalmazását minden 

olyan személy esetében, aki közérdekű tevékenységet végző közérdekű vagyonkezelő 
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alapítványban, valamint az általuk létesített vagy fenntartott jogi személyben tisztséget tölt be 

vagy ilyen alapítvány alkalmazásában áll. 

A reform végrehajtását a helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti első kifizetési kérelem 

benyújtása előtt be kell fejezni. 

 

C9.R6: A közkiadások fokozott átláthatósága 

E reform célja, hogy növelje a közkiadások átláthatóságát azáltal, hogy megszünteti a nyilvános 

információkhoz való hozzáférés akadályait, kötelezővé teszi minden állami szerv számára, hogy 

proaktívan közzétegyék a közpénzek felhasználására vonatkozó információk előre meghatározott 

széles körét egy nyilvános hozzáférést biztosító központi nyilvántartásban.  

Minden állami szerv azon kötelezettségét, hogy ezeket az adatokat a központi nyilvántartásban 

közzétegye, valamint a proaktív módon közzéteendő információk körét jogalkotási aktusban kell 

meghatározni, amely a helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti első kifizetési kérelem 

benyújtása előtt lép hatályba. A jogalkotási aktusban meg kell határozni továbbá az ilyen adatok 

közzétételére vonatkozó egyértelmű eljárásokat és szabályokat, beleértve a közzététel határidejét 

és formáját.  

A teljesítési igazolásokra és számlákra vonatkozó információkat továbbra is a dokumentumokhoz 

való hozzáférés kérése esetén kell hozzáférhetővé tenni. A központi nyilvántartásnak tartalmaznia 

kell a szerződések Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) használt egyedi azonosítóit. 

Külön jelölni kell, ha a felhasznált közpénzek (részben vagy egészben) a nemzeti közbeszerzési 

küszöbértéket meghaladó uniós pénzeszközöket tartalmaznak. Az uniós forrásokat érintő, de a 

közbeszerzési értékhatárokat nem meghaladó eljárások esetében hasonló külön jelöléseket kell 

bevezetni a 2023. március 31. után indított beszerzések vonatkozásában. A központi 

nyilvántartásban közzétett adatkészleteket nyílt, interoperábilis és géppel olvasható formátumban 

kell közzétenni, amely lehetővé teszi a tömeges letöltést, valamint az adatok csoportosítását, 

keresését, kivonatolását, összehasonlítását és újrafelhasználását. A központi nyilvántartásban 

közzétett adatokhoz való hozzáférés térítésmentesen kell biztosítani, az adatokhoz való 

hozzáféréshez nem lehet szükség felhasználói fiók létrehozására. 

A közintézmények kötelesek a központi nyilvántartásban szereplő adatokat legalább kéthavonta 

frissíteni. A Kormány felügyeli az állami szervekre vonatkozó fenti jogszabályból eredő 

kötelezettségek betartását és érvényesítését, valamint biztosítja, hogy a közfeladatot ellátó 

szervek eleget tegyenek az összes vonatkozó adat teljes körű és megfelelő időben történő 

feltöltésére vonatkozó kötelezettségüknek. 

2023 első negyedévéig a központi nyilvántartásnak teljes mértékben működőképesnek kell 

lennie, és a teljes adatkészletet fel kell tölteni a nyilvántartásba. 

A reform végrehajtását 2023 első negyedévéig be kell fejezni. 

 

C9.R7: Nemzeti korrupcióellenes stratégia és cselekvési terv kidolgozása és végrehajtása 

A reform célja a korrupcióellenes keretrendszer megerősítése a jelenlegi nemzeti 

korrupcióellenes stratégia és cselekvési terv végrehajtásának biztosítása, valamint egy új nemzeti 

korrupcióellenes stratégia és cselekvési terv kidolgozása révén, amelynek célja a csalás és a 
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korrupció megelőzésének, felderítésének és korrekciójának hatékony biztosítását szolgáló 

mechanizmusok javítása (többek között a közbeszerzési rendszerben), valamint az 

összeférhetetlenségi kockázatok kezelésére szolgáló rendszer megerősítése.  

Az új nemzeti korrupcióellenes stratégiát és cselekvési tervet a Korrupcióellenes Munkacsoport 

(lásd a C9.R2. reformot) hatékony bevonásával, az OECD szakpolitikai tanácsai alapján, a 

nemzeti és nemzetközi érdekelt felekkel – többek között a Bizottsággal és a GRECO-val – 

folytatott széles körű konzultációkat követően, valamint az érdekelt felekkel folytatott párbeszéd 

keretében, azok ajánlásainak beépítésével kell kidolgozni. Különös figyelmet kell fordítani a 

magas szinten elkövetett korrupció elleni küzdelem intézményi és normatív keretének 

megerősítésére a közintézményekben folytatott munka átláthatóságának növelése révén 

(beleértve a vezető politikai szintet is). A C9.R20. reformban említett (az uniós támogatásra 

korlátozódó) csalás- és korrupcióellenes stratégiára építve és azzal összhangban a nemzeti 

korrupcióellenes stratégiának és cselekvési tervnek biztosítania kell a csalás és korrupcióellenes 

intézkedések koherens végrehajtását mind a nemzeti, mind az uniós pénzügyi támogatás 

tekintetében. 

A cselekvési tervnek célzott intézkedéseket kell tartalmaznia a korrupció visszaszorításának 

megerősítésére; a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó közigazgatási ellenőrzések megerősítésére; 

hatékony belső mechanizmusokat kell kidolgoznia az integritási ügyekkel kapcsolatos 

ismeretterjesztésre és tudatosságnövelésre a kormányzatban; felül kell vizsgálnia a Magyar 

Kormánytisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexének alkalmazását, valamint az önkormányzati 

gyakorlatokat a lobbistákkal való kapcsolattartással és az összeférhetetlenségi esetek 

elkerülésével kapcsolatos legjobb megoldások azonosítása és elősegítése érdekében; valamint a 

GRECO meghatározása szerinti felső vezetői funkciót betöltő személyekre vonatkozó 

magatartási kódex elfogadása, közzététele és alkalmazásának megkezdése, beleértve a 

lobbistákkal való kapcsolattartást, a megbízatás megszűnése utáni korlátozásokat és a rokonok 

foglalkoztatását és foglalkoztatási célú beajánlását. 

A 2023. július 1. és 2025. december 31. közötti időszakra vonatkozó nemzeti korrupcióellenes 

stratégiát és cselekvési tervet 2023 második negyedévéig kell elfogadni, és a kapcsolódó 

cselekvési terv végrehajtását meg kell kezdeni. A nemzeti korrupcióellenes stratégiát és 

cselekvési tervet rendszeresen felül kell vizsgálni, figyelembe véve a Korrupcióellenes 

Munkacsoport (lásd a C9.R2. reformot) és az Integritási Hatóság (lásd a C9.R1. reformot) 

jelentéseinek tartalmát és az általuk végzett munkát. 

A kormány 2026 első negyedévéig jelentést fogad el és tesz közzé, amelyben értékeli az új 

nemzeti korrupcióellenes stratégia és a cselekvési terv szerinti intézkedések végrehajtását. 

A reform végrehajtását 2026 első negyedévéig be kell fejezni. 

 

C9.R8: Az ügyészség együttműködési rendszereinek korszerűsítése a korrupciós 

gyakorlatok kezelése érdekében  

E reform célja a közigazgatás hatékonyságának növelése és ezáltal a korrupcióellenes keret 

megerősítéséhez való hozzájárulás a következők bevezetésével: 

- 2024 második negyedévéig a minősített dokumentumok kezelésére szolgáló új informatikai 

rendszer, amely támogatja és megkönnyíti legalább hét, ügyészségi nyomozásban részt vevő 

szervezeti egység adminisztratív munkáját és információcseréjét; valamint 
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- 2025 negyedik negyedévéig az ügyiratok kezelésére szolgáló új informatikai rendszer, amely 

támogatja és megkönnyíti az ügyészségi vizsgálatokban részt vevő hét szervezeti egység 

nyomozati munkáját. 

A reform végrehajtását 2025 negyedik negyedévéig be kell fejezni. 

 

C9.R9: A hálapénz kiszorítása az egészségügy területén 

E reform célja, hogy – többek között nyomtatott, televíziós és online kampányanyagok, valamint 

információterjesztés révén – felhívja a polgárok figyelmét az egészségügyi ágazatban előforduló 

megvesztegetés (hálapénz) bűncselekménnyé nyilvánítására, és ezáltal hozzájáruljon e gyakorlat 

felszámolásához.  

Ez az intézkedés kiegészíti az egészségügyi ágazatban a hálapénzek bűncselekménnyé 

nyilvánítására irányuló jogszabályi változásokat, valamint az orvosok új munkaszerződésének 

bevezetéséről szóló jogszabályt, amelynek célja a hálapénz megszüntetése, és ehhez 

kapcsolódóan az említett szerződések rendelkezései alapján foglalkoztatott orvosok és rezidensek 

fizetésének emelése.  

Az intézkedés egy legalább ötmillió polgárt megcélzó, átfogó tájékoztató és szemléletformáló 

kampány lebonyolításából áll. 2023 harmadik negyedévéig közzé kell tenni a kampány első 

eredményeinek időközi értékelését, amely ismerteti az elért polgárok számát, azt, hogy a 

polgárok hogyan vélekednek az egészségügyi ellátás terén a hálapénzek elfogadhatóságáról a 

szemléletformáló kampány elindítása előtti helyzethez képest, továbbá megállapítja a 

tanulságokat, és ajánlásokat fogalmaz meg a kampány többi részére vonatkozóan. 

A reform végrehajtását 2024 negyedik negyedévéig be kell fejezni. 

C9.R10: Az egyajánlatos közbeszerzési eljárások arányának csökkentése 

A reform célja a verseny javítása a közbeszerzések terén, valamint a kapcsolódó eljárások 

átláthatóságának, hatékonyságának és megalapozottságának növelése az uniós alapokból vagy a 

nemzeti költségvetésből finanszírozott, egyajánlatos közbeszerzési eljárások arányának 

csökkentése révén. 

Ez a reform átfogó intézkedéscsomagot foglal magában, amelynek célja a verseny növelése a 

közbeszerzések terén.  

Az egyetlen ajánlattal lezárt közbeszerzési eljárások arányát – az uniós közbeszerzési 

értékhatárok felett és alatt egyaránt – 15 % alá kell csökkenteni kell, majd az alatt kell tartani i. a 

részben vagy egészben uniós támogatásból finanszírozott közbeszerzések esetében; és ii. a 

nemzeti költségvetésből finanszírozott közbeszerzések esetében, az alábbi célokban 

meghatározott ütemtervnek megfelelően. Az egyetlen ajánlattal lezárt közbeszerzési eljárások 

arányának kiszámítását az egységes piaci eredménytábla módszertanával összhangban kell 

elvégezni. Az EUTAF minősítés nélküli ellenőri véleményt tartalmazó ellenőrzési 

zárójelentéseiben azt is meg kell erősíteni, hogy az egyajánlatos beszerzések aránya nem éri el a 

vonatkozó célértékeket.  

A helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti első kifizetési kérelem benyújtása előtt létre kell 

hozni és működésbe kell léptetni egy monitoring- és jelentéstételi eszközt („egyajánlatos 

jelentéstételi eszköz”), amely lehetővé teszi az ezen intézkedéssel kapcsolatos célok elérése felé 
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tett előrehaladás nyomon követését és az arról való jelentéstételt. Az eszköznek az egységes piaci 

eredménytábla módszertanával való összhangját, valamint azt, hogy az eszközben szereplő 

adatok pontosak és teljesek-e, beleértve az alapértékek szintjét is, az EUTAF minősítés nélküli 

ellenőri véleményt tartalmazó ellenőrzési zárójelentésével kell megerősíteni. 2022 negyedik 

negyedévéig az eszköznek a földrajzi jelzésekre vonatkozó adatokat is tartalmaznia kell. Az 

egyajánlatos jelentéstételi eszközből származó információkon alapuló első írásbeli jelentést, 

beleértve az abszolút számadatokat és részarányokat, a földrajzi jelzéseket, valamint a 

szolgáltatások és termékek azonosítását, a közbeszerzésért felelős minisztérium készíti el, és 

2023 első negyedévéig, majd azt követően évente nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az EKR 

honlapján. 

A reform végrehajtását 2023 első negyedévéig be kell fejezni. 

 

C9.R11: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) fejlesztése az átláthatóság növelése 

érdekében 

E reform célja a közbeszerzések átláthatóságának növelése, valamint a közbeszerzési verseny 

független felügyeletének és elemzésének megkönnyítése azáltal, hogy a közbeszerzési adatokat 

csoportos letöltésre alkalmas és géppel olvasható formátumban nyilvánosan és díjmentesen 

hozzáférhetővé teszik az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) fejlesztésén keresztül.  

Az EKR-t a helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti első kifizetési kérelem benyújtása előtt 

korszerűsíteni kell annak érdekében, hogy a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó valamennyi 

szerződés odaítéléséről szóló hirdetményt rendszeresen, strukturált formában közzé lehessen 

tenni, lehetővé téve a szerződés odaítéléséről szóló hirdetményekkel kapcsolatos valamennyi adat 

keresését, tömeges exportját és gépi úton történő feldolgozását. Ebben az adatbázisban minden 

gazdasági szereplőnek – beleértve a konzorciumok egyes tagjait is – egyedi azonosító alapján 

azonosíthatónak kell lennie. A rendszeresen frissített adatbázisnak bárki számára 

hozzáférhetőnek és letölthetőnek kell lennie az EKR kezdőlapjáról, regisztráció nélkül.  

A helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti első kifizetési kérelem benyújtása előtt az 

alvállalkozókkal kapcsolatos információkat is strukturált formátumban rendelkezésre kell 

bocsátani az EKR-ben. 2023 első negyedévéig az adatbázisnak tartalmaznia kell a 2014. január 1-

jétől odaítélt szerződésekre vonatkozó tájékoztatókat is, beleértve az alvállalkozókra 

vonatkozókat. 

A reform végrehajtását 2023 első negyedévéig be kell fejezni. 

 

C9.R12: A közbeszerzések teljesítménymérési keretrendszerének felállítása 

E reform célja, hogy átfogó teljesítménymérési keretrendszert hozzon létre a magyarországi 

közbeszerzések hatékonyságának és költséghatékonyságának folyamatos nyomon követésére és 

értékelésére.  

A teljesítménymérési keretrendszert a közbeszerzés területén tevékenykedő független nem 

kormányzati szervezetek és független közbeszerzési szakértők teljes körű és hatékony 

bevonásával kell kidolgozni. A független nem kormányzati szervezeteket nyilvános, átlátható és 

megkülönböztetésmentes kiválasztási eljárás keretében, a szakértelemre és a teljesítményre 

vonatkozó objektív kritériumok alapján kell kiválasztani. 
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A teljesítménymérési keretrendszernek a helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti első 

kifizetési kérelem benyújtásakor működnie kell. A teljesítménymérési keretrendszernek 

lehetőséget kell biztosítania különösen a következők éves elemzésére: az eredménytelen 

közbeszerzési eljárások szintje és okai; a szerződés teljesítése során teljeskörűen megszüntetett 

szerződések aránya; a késedelmes szerződésteljesítés előfordulásának aránya; a költségtúllépés 

előfordulásának aránya (ideértve a túllépés százalékos arányát és volumenét); az olyan odaítélt 

közbeszerzési szerződések aránya, amelyekben kifejezetten figyelembe vették a teljeséletciklus- 

vagy az életciklusköltségeket; a mikro- és kisvállalkozások sikeres közbeszerzési részvételének 

aránya; az egyajánlatos nemzeti finanszírozású és uniós finanszírozású közbeszerzési eljárások 

értéke külön-külön és/vagy mindkettő tekintetében.  

A fentieken alapuló elemzést a kiválasztott független nem kormányzati szervezetek és független 

közbeszerzési szakértők teljes körű és hatékony bevonásával kell elvégezni, és eredményeit első 

alkalommal 2022 vonatkozásában 2023 első negyedévéig, majd azt követően évente nyilvánosan 

hozzáférhetővé kell tenni.  

A reform végrehajtását 2023 első negyedévéig be kell fejezni. 

 

C9.R13: A közbeszerzési verseny szintjének növelésére irányuló cselekvési terv elfogadása 

E reform célja, hogy egy átfogó cselekvési terv elfogadása és végrehajtása révén növelje a 

verseny szintjét a közbeszerzések terén.  

A cselekvési tervben szereplő intézkedéseknek a következőkön kell alapulniuk: a közbeszerzés 

területén a versenyt elősegítő bevált gyakorlatok értékelése; a teljesítménymérési keretrendszer 

első eredményei (lásd a C9.R12. reformot) és az azok alapján a közbeszerzések terén a versenyt 

elősegítő intézkedésekre vonatkozóan kidolgozott javaslatok; amennyiben rendelkezésre állnak, 

az Integritás Hatóság (lásd a C9.R1. reformot) közbeszerzési versennyel kapcsolatos 

megállapításai, döntései és ajánlásai. 

A cselekvési terv minden évre konkrét és mérhető célokat határoz meg; meghatározza a releváns 

célok elérésére kialakított intézkedéseket; konkrét határidőket állapít meg az intézkedések 

végrehajtására, és megfelelő mutatókat határoz meg az egyes intézkedésekre vonatkozóan a 

végrehajtás előrehaladásának nyomon követéséhez; mindegyik cselekvés végrehajtására nézve 

megjelöli a felelős intézményeket vagy hatóságokat; a célok elérését értékelő monitoring 

mechanizmusokat alakít ki; a cselekvési terv évenkénti felülvizsgálatára és szükség esetén 

módosítására vonatkozó külön rendelkezést állapít meg; valamint biztosítja, hogy a cselekvési 

tervben vagy annak módosításaiban szereplő intézkedések végrehajtásának éves állása 

haladéktalanul nyilvánosan hozzáférhető legyen. 

A cselekvési tervet 2023 első negyedévéig kell elfogadni. Az első éves felülvizsgálatot követően 

a kormány 2024 első negyedévéig elfogadja és nyilvánosan hozzáférhetővé teszi a felülvizsgált 

cselekvési tervet, beleértve az abban foglalt egyes intézkedések végrehajtásának aktuális állását 

is. 

A reform végrehajtását 2024 első negyedévéig be kell fejezni. 

 

C9.R14: Képzési és támogatási rendszer a mikro-, kis- és középvállalkozások számára a 

közbeszerzésben való részvételük fokozása érdekében 



 

103 
 

E reform célja, hogy megkönnyítse a mikro-, kis- és középvállalkozások (és kiemelten a mikro- 

és kisvállalkozások) részvételét a közbeszerzési eljárásokban.  

E célból Magyarország olyan képzési programot dolgoz ki és hajt végre, amely térítésmentesen 

biztosítja a mikro-, kis- és középvállalkozások számára a legfontosabb elméleti és gyakorlati 

információkat arról, hogy hogyan vehetnek részt sikeresen a közbeszerzési eljárásokban. A 

képzés újonnan kidolgozott képzési és e-learning tananyagokon alapul. A képzési anyagoknak ki 

kell terjedniük legalább a közbeszerzési eljárásokra és az ajánlatok elkészítésére, a jogorvoslati 

lehetőségek hatékony alkalmazására és a közbeszerzési szerződések teljesítése során felmerülő 

sajátosságokra. Biztosítani kell a képzések hatékonyságának értékelését. 2024 első negyedévéig 

legalább 1 000 mikro-, kis- és középvállalkozás, 2026 második negyedévéig pedig legalább 2 200 

mikro-, kis- és középvállalkozás számára kell képzést tartani. 2026 második negyedévéig közzé 

kell tenni a képzési intézkedés eredményességét és hatékonyságát értékelő jelentést.  

Magyarország emellett 2023 első negyedévéig olyan támogatási rendszert hoz létre és hajt végre, 

amely objektív, megkülönböztetésmentes és átlátható kiválasztási kritériumok alapján 2026 

második negyedévéig kifizetendő átalány költségtérítést biztosít legalább 1 800 mikro-, kis- és 

középvállalkozásnak (és kiemelten a mikro- és kisvállalkozásoknak) a közbeszerzési eljárásokban 

való részvételükkel kapcsolatos költségeik után. 2024 harmadik negyedévéig el kell végezni a 

támogatási rendszer félidős értékelését, a végső értékelést pedig 2026 második negyedévéig kell 

befejezni a program hozzáadott értékére és hatékonysága is kiterjedően.  

A reform végrehajtását 2026 második negyedévéig be kell fejezni. 

 

C9.R15: Az Országos Bírói Tanács szerepének és hatásköreinek megerősítése az Országos 

Bírósági Hivatal elnöke hatásköreinek ellensúlyozása érdekében 

A reform célja, hogy erősebb hatásköröket hozzon létre az Országos Bírói Tanács (OBT) számára 

annak érdekében, hogy az hatékonyan gyakorolhassa alkotmányos szerepét a bíróságok központi 

igazgatásának felügyeletében, megőrizve ugyanakkor a Tanács függetlenségét, amely azon 

alapul, hogy tagjait bírák választják meg. A reform az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 

19. cikkével és a vonatkozó uniós vívmányokkal összhangban a törvény által létrehozott 

bíróságok és bírák függetlenségének és pártatlanságának megerősítését eredményezi. 

A reform erősebb hatásköröket hoz létre az OBT számára, és jogszabály-módosításokat tartalmaz 

annak biztosítása érdekében, hogy az OBT indokolással ellátott, kötelező erejű véleményt 

adhasson számos, az egyedi határozatokat és rendeleteket érintő kérdésben. 

A reform azt is biztosítja, hogy az OBT megfelelő erőforrásokkal – többek között személyzettel 

és irodákkal – rendelkezzen feladatai hatékony ellátásához.   

A reform végrehajtásához szükséges törvénytervezetek előterjesztését megelőzően konzultációt 

kell szervezni az érdekelt felekkel, amely lehetővé teszi legalább az OBT, az igazságügyi 

egyesületek, a Magyar Ügyvédi Kamara, a civil szervezetek, a Kúria, az Országos Bírósági 

Hivatal (OBH), az Alkotmánybíróság és a legfőbb ügyész számára, hogy legalább 15 napon belül 

észrevételeket tegyenek. 

A reform végrehajtását a helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti első kifizetési kérelem 

benyújtása előtt, 2023 első negyedévében be kell fejezni. 
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C9.R16: A Kúria bírói függetlenségének megerősítése 

A reform célja a Kúria bírói függetlenségének megerősítése. A reform az EUSZ 19. cikkével és a 

vonatkozó uniós vívmányokkal összhangban a törvény által létrehozott bíróságok és bírák 

függetlenségének és pártatlanságának megerősítését eredményezi.  

A reformnak a következőket kell magában foglalnia: a Kúria elnökének megválasztására 

vonatkozó szabályok módosítása; a Kúria ügyelosztási rendjére vonatkozó szabályok módosítása; 

és a Kúria működési szabályainak módosítása a következők érdekében: i. erősebb jogkörök 

biztosítása a Kúria érintett bírói tanácsa és bírói kollégiumai számára, ii. azon lehetőség 

megszüntetése, hogy az Alkotmánybíróság tagjai rendes pályázati eljárás lefolytatása nélkül 

bíróvá váljanak, majd a Kúria tagjává nevezzék ki őket, valamint iii. annak biztosítása, hogy az 

OBT indokolással ellátott, kötelező erejű véleményt adhasson a Kúria elnöki és elnökhelyettesi 

tisztségére jelölt személyek alkalmasságáról. Az alkalmassági kritériumokat, beleértve a 

függetlenséget, a pártatlanságot, a feddhetetlenséget és az integritást törvényben kell 

meghatározni. Az OBT által alkalmatlannak ítélt jelöltek számára gyorsított bírósági 

felülvizsgálatot kell biztosítani az illetékes bíróság előtt. 

A reform azt is biztosítja, hogy az OBT C9.R15. reformban hivatkozott megerősített hatáskörei a 

Kúria elnöke vonatkozásában is érvényesüljenek, amennyiben kinevező hatóságként jár el (a 

2011. évi CLXII. törvénnyel összhangban). 

A reform végrehajtásához szükséges módosító tervezetek előterjesztését megelőzően konzultációt 

kell szervezni az érdekelt felekkel, amely lehetővé teszi legalább az OBT, az igazságügyi 

egyesületek, a Magyar Ügyvédi Kamara, a civil szervezetek, a Kúria, az OBH, az 

Alkotmánybíróság és a legfőbb ügyész számára, hogy legalább 15 napon belül észrevételeket 

tegyenek. 

A reform végrehajtását a helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti első kifizetési kérelem 

benyújtása előtt, 2023 első negyedévében be kell fejezni. 

 

 

 

C9.R17: Az Európai Unió Bírósága elé terjesztett előzetes döntéshozatali eljárások 

akadályainak megszüntetése 

A reform célja, hogy felszámolja a bíróságok előtt álló azon akadályokat, amelyek nehezítik, 

hogy az ügyeket előzetes döntéshozatal érdekében független módon az Európai Unió Bírósága 

(EUB) elé utalják, ezáltal biztosítva az EUB ítélkezési gyakorlatának való megfelelést. A reform 

az EUSZ 19. cikkével és a vonatkozó uniós vívmányokkal összhangban a törvény által 

létrehozott bíróságok és bírák függetlenségének és pártatlanságának megerősítését eredményezi.  

A reform magában foglalja a büntetőeljárási törvény 666. §-ának és azt követő szakaszainak 

módosítását annak érdekében, hogy megszűnjön a Kúria azon lehetősége, hogy felülvizsgálja a 

bíró előzetes döntéshozatal iránti kérelemnek az Európai Unió Bírósága elé terjesztését elrendelő 

végzésének jogszerűségét, valamint a büntetőeljárási törvény az eljárás felfüggesztéséről szóló 

490. §-ának módosítását annak érdekében, hogy megszűnjön minden akadálya annak, hogy 

bíróság az EUMSZ 267. cikk alapján előzetes döntéshozatal iránti kérelmet terjesszen elő. 
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A reform végrehajtásához szükséges törvénytervezetek előterjesztését megelőzően konzultációt 

kell szervezni az érdekelt felekkel, amely lehetővé teszi legalább az OBT, az igazságügyi 

egyesületek, a Magyar Ügyvédi Kamara, a civil szervezetek, a Kúria, az OBH, az 

Alkotmánybíróság és a legfőbb ügyész számára, hogy legalább 15 napon belül észrevételeket 

tegyenek. 

A reform végrehajtását a helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti első kifizetési kérelem 

benyújtása előtt, 2023 első negyedévében be kell fejezni. 

 

C9.R18: A jogerős ítéletek Alkotmánybíróság általi felülvizsgálatának reformja 

A reform a 2019. évben a 2011. évi CLI. törvény 27. §-ának módosításával bevezetett azon 

lehetőség megszüntetéséből áll, hogy a hatóságok az Alkotmánybíróság előtt megtámadhassák a 

jogerős bírósági határozatokat. A reform az EUSZ 19. cikkével és a vonatkozó uniós 

vívmányokkal összhangban a törvény által létrehozott bíróságok és bírák függetlenségének és 

pártatlanságának megerősítését eredményezi.  

A reform végrehajtásához szükséges törvénytervezetek előterjesztését megelőzően konzultációt 

kell szervezni az érdekelt felekkel, amely lehetővé teszi legalább az OBT, az igazságügyi 

egyesületek, a Magyar Ügyvédi Kamara, a civil szervezetek, a Kúria, az OBH, az 

Alkotmánybíróság és a legfőbb ügyész számára, hogy legalább 15 napon belül észrevételeket 

tegyenek. 

A reform végrehajtását a helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti első kifizetési kérelem 

benyújtása előtt, 2023 első negyedévében be kell fejezni. 

 

C9.R19: Az uniós támogatás megfelelő felhasználását biztosító végrehajtási, 

nyomonkövetési, kontroll- és ellenőrzési intézkedésekre vonatkozó megerősített jogi 

felhatalmazás 

A reform célja az uniós támogatás hatékony végrehajtásának, nyomon követésének, kontrolljának 

és ellenőrzésének, valamint az Unió pénzügyi érdekei védelmének biztosítása.  

E célból az uniós támogatás magyarországi végrehajtásában, nyomon követésében, kontrolljában 

és ellenőrzésében részt vevő szervek szerepét és felelősségét meghatározó jogi rendelkezések a 

helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti első kifizetési kérelem benyújtása előtt hatályba 

lépnek a következők biztosítása érdekében: 

- a csalás, a korrupció, az összeférhetetlenség és a kettős finanszírozás kockázatkezelésének, 

megelőzésének, felderítésének és korrekciójának megerősítése; 

- hatékony szabályok, eljárások és ellenőrzési mechanizmusok bevezetése az 

összeférhetetlenségi nyilatkozatok tekintetében; valamint 

- az érzékeny pozíciókban dolgozó személyi állomány rendszeres rotációja és hatékony 

felügyelete.  

Kifejezetten a helyreállítási és rezilienciaépítési tervvel kapcsolatban a fent említett jogi 

rendelkezésekben a jogi felhatalmazás vonatkozásában részletesen meg kell határozni a 

helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásában, kontrolljában és ellenőrzésében részt 

vevő szervek szerepét és felelősségi körét, a tervben szereplő mérföldkövek és célok elérését 
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alátámasztó adatok gyűjtésére és validálására vonatkozó szabályokat, a vezetői nyilatkozatok, az 

audit jelentésekről szóló összefoglalók és a kifizetési kérelmek elkészítésére és 

megbízhatóságának biztosítására vonatkozó eljárásokat, valamint a Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet 22. cikkével összhangban valamennyi adat gyűjtését 

biztosító eljárásokat. 

A fent említett jogi rendelkezések kiegészítéseként Magyarország az első kifizetési kérelem 

benyújtása előtt átfogó iránymutatásokat dolgoz ki és kezd alkalmazni, amelyek biztosítják az 

összeférhetetlenségi helyzetek hatékony megelőzését, feltárását és korrekcióját. Az 

iránymutatások részletesen meghatározzák az összeférhetetlenségi helyzetek hatékony 

megelőzését, feltárását, ellenőrzését és korrekcióját biztosító, az uniós támogatás 

végrehajtásában, irányításában és ellenőrzésében részt vevő minden egyes szervre vonatkozó 

kapcsolódó feladatokat és kötelezettségeket. 

A reform végrehajtását a helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti első kifizetési kérelem 

benyújtása előtt be kell fejezni. 

 

C9.R20: Hatékony csalás- és korrupcióellenes stratégia az uniós támogatás végrehajtására, 

kontrolljára és ellenőrzésére vonatkozóan 

A reform célja a Magyarországon nyújtott uniós támogatással kapcsolatos csalás és korrupció 

hatékony megelőzésének, felderítésének és korrekciójának biztosítása egy átfogó csalás- és 

korrupcióellenes stratégia bevezetése és végrehajtása révén.  

A csalásellenes és korrupcióellenes stratégiát cselekvési tervvel kell kiegészíteni, amely a 

stratégiában meghatározott célkitűzéseknek megfelelő egyértelmű és átfogó intézkedéseket 

határoz meg. Minden egyes intézkedés esetében egyértelmű végrehajtási határidőket, felelős 

szerveket és az előrehaladás mérésére szolgáló egyedi mutatókat kell meghatározni. 

A reform végrehajtását a helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti első kifizetési kérelem 

benyújtása előtt be kell fejezni. 

 

C9.R21: Az Arachne kockázatértékelő eszköz teljes körű és hatékony alkalmazása az összes 

uniós forrás tekintetében  

A reform célja a magyarországi uniós támogatással kapcsolatos csalás, korrupció, 

összeférhetetlenség, kettős finanszírozás és egyéb szabálytalanságok hatékony megelőzésének, 

feltárásának és korrekciójának biztosítása a Bizottság Arachne adatbányászati és 

kockázatértékelési eszközének teljes körű és hatékony alkalmazása révén. 

E célból a kormány olyan eljárásokat hagy jóvá és kezd alkalmazni, amelyek biztosítják, hogy az 

illetékes nemzeti hatóságok minden releváns adatot kéthavonta feltöltsenek az Arachne 

rendszerbe, és rendszeresen és hatékonyan nyomon kövessék az Arachne által generált kockázati 

pontszámítást. Az eljárások és intézkedések megfelelőségét, valamint a feltöltött adatok 

teljességét az EUTAF minősítés nélküli ellenőri véleményt tartalmazó ellenőrzési 

zárójelentésének kell megerősítenie. 

A reform végrehajtását a helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti első kifizetési kérelem 

benyújtása előtt be kell fejezni. 
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C9.R22: A Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság létrehozása az uniós támogatás 

végrehajtása során az összeférhetetlenség ellenőrzésének megerősítése érdekében 

A reform célja az uniós támogatás végrehajtása során az összeférhetetlenségek hatékony 

megelőzésének, feltárásának és korrekciójának biztosítása azáltal, hogy az uniós támogatás 

magyarországi végrehajtásáért felelős minisztériumon belül létrehozzák a Belső Ellenőrzési és 

Integritási Igazgatóságot (BEII).  

A BEII rendszeresen és hatékonyan ellenőrzi az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat, és 

kivizsgálja a összeférhetetlenségi gyanúbejelentéseket. Kérésre a BEII haladéktalanul teljes körű 

hozzáférést biztosít az összes összeférhetetlenségi nyilatkozathoz és valamennyi ügyirathoz az 

Integritás Hatóság (C9.R1. reform) számára. A BEII-t létrehozó törvénynek biztosítania kell a 

BEII teljes függetlenségét és azt, hogy annak hatásköre az uniós támogatás magyarországi 

végrehajtásában részt vevő bármely nemzeti hatóságra vagy szervre kiterjedjen. A BEII éves 

jelentést készít munkájáról, és azt benyújtja az Integritás Hatóságnak. 

A reform végrehajtását a helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti első kifizetési kérelem 

benyújtása előtt be kell fejezni. 

 

C9.R23: Az EUTAF feladatainak hatékony ellátásához szükséges kapacitás biztosítása 

E reform célja, hogy az uniós támogatás végrehajtása során elősegítse a csalás és a korrupció 

hatékony megelőzését, feltárását és korrekcióját azáltal, hogy biztosítja, hogy az ellenőrző 

hatóság (EUTAF) rendelkezzen a függetlenségének megőrzéséhez szükséges pénzügyi és emberi 

erőforrásokkal, valamint lehetővé tegye feladatainak hatékony és időben történő ellátását. 

A reform biztosítja, hogy az EUTAF éves költségvetését az EUTAF eredeti javaslata alapján 

határozzák meg, és csak nyilvánosan indokolt esetben módosítsák, éspedig ne olyan módon, 

amely aláásná az EUTAF azon képességét, hogy feladatait hatékonyan és időben elvégezze; hogy 

az EUTAF személyzetének javadalmazása az Állami Számvevőszék személyzetére vonatkozó 

javadalmazás 70 %-a legyen; hogy az EUTAF vezetője ugyanolyan előjogokkal rendelkezzen az 

illetmény, a juttatások és a munkafeltételek alapelveinek meghatározása tekintetében, mint 

amelyek az Állami Számvevőszék elnöke rendelkezésére állnak, és hogy az Állami 

Számvevőszékre alkalmazandó rendelkezésektől eltérő megállapodás csak az EUTAF 

vezetőjének írásbeli és kellően indokolt javaslata alapján legyen lehetséges; valamint hogy az 

EUTAF szervezeti és szakmai függetlensége fennmaradjon, és az EUTAF személyzete továbbra 

se kérhessen vagy fogadhasson el utasításokat az EUTAF ellenőrzési munkájával kapcsolatban. 

A reform végrehajtását a helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti első kifizetési kérelem 

benyújtása előtt be kell fejezni. 

 

C9.R24: Az OLAF-fal való együttműködés megerősítése az uniós támogatás 

végrehajtásával kapcsolatos csalások felderítésének megerősítése érdekében 

A reform célja az uniós finanszírozás felhasználásával kapcsolatos csalások felderítésével 

kapcsolatos intézkedések megerősítése és az OLAF-fal való együttműködés megerősítése.  
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E célból jogszabály lép hatályba az OLAF magyarországi helyszíni ellenőrzéseinek segítésére 

hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság kijelöléséről, valamint annak lehetőségéről, hogy 

pénzügyi szankciókat szabjanak ki az OLAF-fal a helyszíni ellenőrzések és vizsgálatok során 

együtt nem működő gazdasági szereplőkre. 

A vonatkozó jogszabálynak a helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti első kifizetési 

kérelem benyújtása előtt hatályba kell lépnie. 

 

C9.R25: A helyreállítási és rezilienciaépítési terv hatékony végrehajtása, kontrollja és 

ellenőrzése, valamint az Unió pénzügyi érdekeinek védelme 

E reform célja, hogy biztosítsa Magyarország helyreállítási és rezilienciaépítési tervének 

hatékony végrehajtását, kontrollját és ellenőrzését, valamint az Unió pénzügyi érdekeinek 

védelmét azáltal, hogy megfelelő adattárrendszert hoz létre a terv végrehajtása során az adatok 

rögzítésére és tárolására, valamint biztosítja, hogy az EUTAF hatékony ellenőrzési stratégiával 

rendelkezzen a terv végrehajtásának ellenőrzésére. 

E célból: 

- a helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásához kapcsolódó valamennyi releváns adat 

– a mérföldkövek és célok, a végső címzettekre, a vállalkozókra, az alvállalkozókra és a 

tényleges tulajdonosokra vonatkozó adatok – nyilvántartására és tárolására szolgáló 

adattárrendszernek teljes mértékben működőképesnek és működőnek kell lennie. Az 

ellenőrző hatóság (EUTAF) minősítés nélküli ellenőri véleményt tartalmazó ellenőrzési 

zárójelentésének kell megerősítenie az adattárolási rendszer funkcióit, valamint azt, hogy a 

rendszer teljes mértékben működőképes, és működik. 

- az ellenőrzési összefoglalók megbízhatóságának a biztosítása érdekében a magyar 

helyreállítási és rezilienciaépítési terv ellenőrző hatóságának (EUTAF) ellenőrzési stratégiát 

kell elfogadnia, amely biztosítja a terv végrehajtásának hatékony ellenőrzését, összhangban a 

nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardokkal. 

A reform végrehajtását a helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti első kifizetési kérelem a 

Bizottságnak történő benyújtása előtt be kell fejezni. 

 

C9.R26: Az átláthatóság és a közérdekű információkhoz való hozzáférés javítása  

A reform célja az átláthatóság megerősítése és a közérdekű információkhoz való hozzáférés 

javítása. 

Az első alintézkedés megkönnyíti a nyilvános információkhoz való hozzáférést azáltal, hogy 

biztosítja, hogy a közadatokat főszabály szerint térítésmentesen bocsássák rendelkezésre. 

Kivételes esetekben, amikor a közérdekű információkhoz való hozzáférésért díjat lehet 

felszámítani, e díjaknak észszerűnek és kellően alacsonynak kell lenniük, és nem tartalmazhatnak 

kapcsolódó munkaköltségeket. E célból hatályba kell lépniük és alkalmazandóvá kell válniuk 

azoknak a jogszabály-módosításoknak, amelyek: i. megszüntetik annak lehetőségét, hogy a 

közérdekű információk birtokosa munkaköltségeket számítson fel a közadatokhoz való 

hozzáférés iránti kérelem teljesítéséért; ii. a közadatszolgáltatás teljesítéséért felszámítható 

díjakra 190 000 forint általános felső határt vezetnek be; iii. a felszámított díjak nem haladhatják 

meg az adattulajdonosoknál ténylegesen felmerült költségeket, és csak a másolás és az 



 

109 
 

információ kézbesítésének költségeit tartalmazhatják, és csak abban az esetben, ha e költségek 

meghaladják a 10 000 forintot. A fent említett módosítások előterjesztését megelőzően a kormány 

figyelembe veszi a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) azon 

javaslatait, amelyek az adatok másolásának és kézbesítésének költségeivel, valamint az 

információkérésekért felszámítható díjak kiszámítási módszerével kapcsolatos egységköltségekre 

vonatkoznak. A kormány biztosítja továbbá, hogy az információkhoz való hozzáférés iránti 

kérelem alapján rendelkezésre bocsátott információkat egyidejűleg a C9.R6. reformban említett 

központi nyilvántartásban is hozzáférhetővé tegyék. 

A második alintézkedés biztosítja, hogy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) rendszeresen 

felülvizsgálja, hogy a közintézmények megfelelnek-e a közérdekű információkhoz való 

hozzáférésre vonatkozó szabályoknak. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnak évente legalább 

kétszer átfogó és részletes ellenőrzést kell végeznie valamennyi közjogi szervnél annak 

megállapítása érdekében, hogy azok megfelelnek-e a közérdekű adatok átláthatóságára és a 

közérdekű adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó követelményeknek. Az ellenőrzések 

megállapításait nyilvánosan hozzáférhető, átfogó jelentésben kell rögzíteni, amely meghatározza 

az egyes érintett közigazgatási szervek által feltárt hiányosságokat (legalább a beérkezett 

közérdekű adatokhoz való hozzáférés iránti kérelmek számát, a közérdekű adatok megosztásával 

kapcsolatos panaszok számát, a teljesített kérelmek számát és a teljesítésükhöz szükséges napok 

számát), valamint azt, hogy ezeket a hiányosságokat hogyan kell orvosolni és nyomon követni, 

továbbá ajánlásokat fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy miként javítható a közérdekű 

adatokhoz való hozzáférés. Az első ilyen jelentést 2022. negyedig negyedévéig kell közzétenni, 

majd ezt követően félévente, 2026. második negyedévéig. 

Végezetül a harmadik alintézkedésnek meg kell könnyítenie a közérdekű adatokhoz való 

hozzáférést és korlátoznia kell a bírósági eljárások időtartamát azáltal, hogy kivételes eljárást 

vezet be a közérdekű információkhoz való hozzáféréssel kapcsolatos bírósági ügyekben. Ebből a 

célból a rendkívüli eljárásról rendelkező jogszabály a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 

CXXX. törvényben meghatározott sajtó-helyreigazítási perekben alkalmazott eljárási 

cselekményekkel és határidőkkel azonos eljárási cselekményeket és határidőket állapít meg, azzal 

az egyetlen kivétellel, hogy a 2016. évi CXXX. törvény 497. § (1) bekezdése szerinti tárgyalási 

időköz legalább három munkanap.  

A reform végrehajtását 2022 negyedik negyedévéig be kell fejezni. 

 

C9.R27: A jogalkotás minőségének javítása, valamint az érdekelt felek és a szociális 

partnerek hatékony bevonása a döntéshozatalba 

E reform célja, hogy javítsa a jogalkotás minőségét és kiszámíthatóságát azáltal, hogy biztosítja a 

hatásvizsgálatok következetes érvényre juttatását, valamint a szociális partnerek, az érdekelt felek 

és a nem kormányzati szakértők hatékony bevonását a jogalkotásba. Célja továbbá, hogy 

létrehozza a helyreállítási és rezilienciaépítési terv intézkedéseinek végrehajtása szempontjából 

releváns szociális partnerekkel és érdekelt felekkel folytatott szisztematikus és hatékony 

konzultáció keretét annak érdekében, hogy hozzájáruljon a jogszabályok minőségének 

javításához, a szakpolitikai hibák kockázatának csökkentéséhez, valamint a helyreállítási és 

rezilienciaépítési terv egészének végrehajtása feletti felügyelet fokozásához.  

E célból: 
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- Hatályba lépnek azok a jogszabály-módosítások, amelyek a kormány által elfogadott vagy 

elfogadásra előterjesztett valamennyi jogalkotási aktus esetében legalább nyolcnapos kötelező 

konzultációs időszakot vezetnek be; minimum ötnapos időszakot vezetnek be a kormány 

számára, hogy a jogalkotási aktusra irányuló javaslatának véglegesítése előtt mérlegelje a 

konzultáció során kapott észrevételeket; bevezetik azt a kötelezettséget, hogy a Kormányzati 

Ellenőrzési Hivatal (KEHI) évente értékelje, hogy a Kormány és a minisztériumok 

megfelelnek-e a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi 

CXXXI. törvényben meghatározott kötelezettségeknek (ideértve azt is, hogy a kivételek 

kellően indokoltak-e); és bevezeti a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal azon kötelezettségét, 

hogy a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. 

törvény rendelkezéseinek be nem tartása esetén bírságot szabjon ki a jogszabály-

előkészítéséért felelős minisztériumra. 

- Annak érdekében, hogy a fenti kötelezettségek a gyakorlatban ténylegesen teljesüljenek, és a 

szabályok alkalmazása alóli kivételek köre korlátozott legyen, biztosítani kell, hogy minden 

naptári évben a kormány által elfogadott kormányrendeletek, a miniszteri rendeletek és a 

kormány által az Országgyűlés elé terjesztett valamennyi törvényjavaslat legalább 90 %-a 

nyilvános konzultáció tárgyát képezze, valamint hogy az összes kötelezően közzétételre 

kerülő hatásvizsgálat összefoglalója nyilvánosan hozzáférhető legyen. Az egyes éves célokat 

az EUTAF minősítés nélküli ellenőri véleményt tartalmazó ellenőrzési zárójelentésének kell 

megerősítenie. 

- A szociális partnereknek, az érdekelt feleknek és a szakértőknek a jogalkotásba való 

következetesebb és hatékonyabb bevonása, valamint az Országgyűlés tagjai és bizottságai 

által javasolt törvényjavaslatok és módosító javaslatok hatásvizsgálatának elkészítése 

érdekében az Országgyűlés Hivatalában további igazgatási kapacitást kell létrehozni. Az 

Országgyűlés képviselőinek és bizottságainak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy felkérjék 

a Hivatalt az általuk kezdeményezett törvényjavaslatokkal vagy módosításokkal kapcsolatos 

hatásvizsgálatok elkészítésére és hatékony konzultációk lefolytatására az érdekeltekkel. Az 

Országgyűlés Hivatala által elvégzendő hatásvizsgálatok minőségének elősegítése érdekében 

biztosítani kell, hogy a Központi Statisztikai Hivatal a hatásvizsgálatok elvégzéséhez 

szükséges adatokat az Országgyűlés Hivatala rendelkezésére bocsássa. 

- A szabályozási hatásvizsgálatok elkészítésének megkönnyítése és a jogszabályok különböző 

típusú hatásainak megfelelő értékelése érdekében a kormány új módszertant fogad el és kezd 

alkalmazni valamennyi jogalkotási javaslat következetes hatásvizsgálatára. Az új módszertant 

a szabályozási hatásvizsgálat terén széles körben elismert szakértelemmel rendelkező 

nemzetközi szervezetek (például az OECD), a szociális partnerek és a nem kormányzati 

érdekelt felek hatékony bevonásával kell kidolgozni, kellően figyelembe véve más 

tagállamok és nemzetközi intézmények bevált gyakorlatait. 2023 negyedik negyedévétől 

kezdődően az új módszertant következetesen alkalmazni kell valamennyi jogalkotási javaslat 

hatásvizsgálatának elvégzésére. 

- Annak biztosítása érdekében, hogy a szociális partnereket és az érdekelt feleket hatékonyan 

és teljes körűen bevonják a helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásába, jogalkotási 

aktusban egyértelmű kötelezettséget kell meghatározni arra vonatkozóan, hogy a terv 

végrehajtása során konzultálni kell az érintett szociális partnerekkel és érdekelt felekkel; 

kötelező erejű stratégiát elfogadni, amely meghatározza, hogy a fő érdekelt feleket hogyan 

vonják be a terv intézkedéseinek végrehajtásába; és létrehoz egy monitoringbizottságot, 

amelynek feladata a terv hatékony végrehajtásának folyamatos nyomon követése, és amely a 

terv elemeinek végrehajtása szempontjából releváns érdekelt felekből és szociális 
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partnerekből áll, és amelyben a monitoringbizottság tagjainak legalább 50 %-a a kormánytól 

és az állami szervektől független civil szervezeteket képvisel. A monitoringbizottság civil 

szervezeteket képviselő tagjait nyilvános, átlátható és megkülönböztetésmentes kiválasztási 

eljárás keretében, a szaktudásra és az érdemekre vonatkozó objektív kritériumok alapján kell 

kiválasztani. 

A reform végrehajtását 2023 negyedik negyedévéig be kell fejezni. 

 

C9.R28: Adatalapú döntéshozatal és jogalkotási folyamat támogatása a hatékonyság és 

átláthatóság növelése, valamint a szabálytalanságok kockázatának csökkentése érdekében 

E reform célja, hogy a nyilvánosság számára átlátható és objektív módon javítsa a jogszabályok 

hatásainak vizualizációját és magyarázatát.  

E célból adatplatformot és adatmodellező eszközt kell létrehozni az adatbázisok 

összekapcsolásának biztosítására – az adatvédelmi szabályokkal teljes összhangban –, valamint 

az ezen adatokon alapuló adatmodellezés kapacitásainak fejlesztésére. Ezen túlmenően legalább 

200 főre kiterjedő képzést kell szervezni az adatvizualizációs eszközökről és gyakorlatokról a 

szakminisztériumok, kormányzati intézmények, valamint a stratégiai tervezésben és a jogalkotási 

előkészítő munkában részt vevő társadalmi partnerek képviselői számára. 

Az adatplatformot és az adatmodellező eszközt 2024 második negyedévéig kell létrehozni, a 

képzést pedig 2025 első negyedévéig kell megvalósítani. 

A reform végrehajtását 2025 első negyedévéig be kell fejezni. 

 

C9.R29: Az automatikus közigazgatási döntéshozatali rendszer kiterjesztése a hatékonyság 

és átláthatóság növelése, valamint a szabálytalanságok kockázatának csökkentése 

érdekében 

A reform célja az automatikus közigazgatási döntéshozatali rendszer megerősítése a hatékonyság 

és az átláthatóság növelése, valamint a korrupció és más szabálytalanságok, a hibák és a 

döntéshozatal következetlenségeinek csökkentése érdekében. 

E célból 2024 negyedik negyedévéig három új ügytípust kell bevezetni az automatikus 

közigazgatási döntéshozatali rendszerben – gépjármű-ügyintézés, egyszerűsített honosítás 

(állampolgárság megszerzése) és a fölhivatali ügyek –, úgy, hogy ezek teljes mértékben 

működőképes funkciókkal rendelkezzenek, lehetővé téve a teljes mértékben automatizált 

ügyfeldolgozást. 

A reform végrehajtását 2024 negyedik negyedévéig be kell fejezni. 

 

C9.R30: A közszolgáltatások hatékonyságát növelő nemzeti informatikai eszközkezelési 

rendszer megerősítése  

A reform célja a közszolgáltatások hatékonyságát növelő nemzeti informatikai eszközkezelési 

rendszer megerősítése. 

E célból központi informatikai eszközkezelési és szoftverlicencrendszert kell létrehozni. Ez a 

rendszer, amelynek 2025 negyedik negyedévéig kell megkezdenie működését, biztosítja az 
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informatikai eszközök átfogó nyilvántartását és életciklusuk nyomon követését, valamint 

rugalmas és ügyfélbarát módon központilag gondoskodik az informatikai berendezések 

beszerzésének, korszerűsítésének, karbantartásának, cseréjének, leselejtezésének, telepítésének és 

a kapcsolódó szolgáltatásoknak a biztosításáról, legalább 3 000 állami intézmény számára az 

egészségügy, a közoktatás és a szociális ellátás területén. 

A reform végrehajtását 2025 negyedik negyedévéig be kell fejezni. 

 

C9.R31: A valós gazdasági jelenlétre vonatkozó minimumkövetelmények bevezetése a 

társasági adózás területén 

E reform célja annak biztosítása, hogy a gazdasági társaságok Magyarországon ne 

telepedhessenek le kizárólag adótervezési céllal, valós gazdasági tevékenység végzése nélkül. A 

reform hozzájárul a postafiókcégek és fedőcégek használata elleni küzdelemhez, ezáltal a 

munkahelyteremtéshez és a kormányzati bevételek növeléséhez.  

A reform a valós gazdasági jelenlétre vonatkozó minimumkövetelményeket és a követelmények 

be nem tartása esetén felmerülő adókövetkezményeket meghatározó új jogi szabályozás 

hatálybalépéséből áll. A jogi szabályozásnak független nemzetközi szakértői felülvizsgálat 

ajánlásain kell alapulnia. 

A reform végrehajtását 2023. december 31-ig be kell fejezni. 

 

C9.R32: A transzferár-szabályozás szigorítása 

E reform célja az adócsalás elleni küzdelem és a magyar adórendszer nemzetközi 

átláthatóságának javítása a kapcsolt felekkel folytatott ügyletekre vonatkozó, transzferárazási 

célú adatszolgáltatási kötelezettségek megerősítése révén. 

A reform az új transzferárazási adatszolgáltatásra vonatkozó részletes követelményeket 

meghatározó új jogszabály hatálybalépéséből áll. A jogszabályi rendelkezések hatálya kiterjed a 

legalább 100 millió forint értéket elérő, kapcsolt vállalkozások közötti ügyletekre. Ez várhatóan 

javítani fogja az adóhatóság kockázatelemzését, és lehetővé teszi számára, hogy célzottabb 

ellenőrzéseket végezzen, és a potenciális adóelkerülőkre összpontosítson.  

A reform végrehajtását 2023. december 31-ig be kell fejezni. 

 

C9.R33: A levonhatóságot tiltó szabályok hatályának szélesítése kimenő kifizetések esetén 

E reform célja az agresszív adótervezés lehetőségeinek korlátozása azon kockázat kezelése által, 

hogy a Magyarországról a nulla vagy alacsony adómértéket alkalmazó joghatóságokba irányuló 

kifelé irányuló kifizetéseket kétszeresen nem adóztatják.  

A reform a magyar társasági adó tekintetében kiterjeszti a levonhatóságot tiltó szabályok hatályát. 

Legalább a következő elemeket érintő jogszabály-módosítások lépnek hatályba: 

- az olyan joghatóságokba irányuló kimenő jogdíj- és kamatkifizetésekre, amelyek i. 

szerepelnek a nem együttműködő országok és területek uniós jegyzékében, vagy ii. amelyek 

nulla vagy alacsony adómértéket alkalmazónak minősülnek, a levonhatóságot tiltó 

kiterjesztett szabályok hatálya alá kell vonni; 
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- kritériumokat kell megállapítani arra vonatkozóan, hogy mikor kell adókövetkezményt 

alkalmazni, figyelembe véve az ügylet mögött meghúzódó üzleti okokat és az ügylet adóügyi 

megítélését; valamint 

- meg kell határozni az agresszív adótervezés kockázatának csökkentését célzó 

adókövetkezményt. 

El kell végezni az agresszív adótervezésre vonatkozó szabályok független értékelését is, amely 

holisztikusan értékeli a magyar adózási keretrendszert. Ennek alapján az agresszív adótervezés 

kezelésére irányuló intézkedések hatékonyságának javítását célzó további jogszabályi 

módosításokat kell elfogadni és hatályba léptetni. 

A reform végrehajtásának határideje 2026. június 30. 

 

C9.R34: Az adómegfeleléssel kapcsolatos eljárások digitális átalakítása 

E reform célja az adómegfeleléssel kapcsolatos eljárások egyszerűsítése és a megfelelési 

költségek csökkentése az adófizetők és a pénzügyi közvetítők vonatkozó tevékenységeit elősegítő 

új, felhasználóbarát digitális szolgáltatások létrehozása révén. 

A reform a következő digitális szolgáltatások létrehozását foglalja magában: 

- „eMAP” (foglalkoztatási adatszolgáltatási platform). Ez a platform lehetővé teszi a 

munkáltatók számára, hogy egyszerűsítsék a foglalkoztatási adatok bejelentését;  

- „eNyugta”. Ez a szolgáltatás fokozatosan felváltja az online pénztárgépek jelenlegi rendszerét 

azáltal, hogy teljesen platformfüggetlen szolgáltatást hoz létre a nyugták gyűjtésére;  

- „eÁFA”. Ez egy áfabevallási tervezetet kínáló online platform létrehozását jelenti.  

A reform végrehajtásának határideje 2026. június 30. 

 

C9.R35: Az adórendszer egyszerűsítése az adónemek számának csökkentésével 

E reform célja az adórendszer egyszerűsítése az adók számának csökkentése és a személyi 

jövedelemadó konszolidálása révén. 

A reform az alábbi intézkedésekből áll: 

- a Covid19-világjárvánnyal és az energiaválsággal összefüggésben bevezetett átmeneti 

adóintézkedéseket a jogalapjukban meghatározott lejárati időponttal összhangban fokozatosan 

meg kell szüntetni; 

- a magyar hatóságok által létrehozott külön munkacsoport ajánlásai alapján Magyarországon 

10 %-kal csökkenteni kell az adónemek számát a 2023. január 1-jén hatályban lévő számhoz 

képest; 

- a személyi jövedelemadót egyszerűsíteni és konszolidálni kell a nem hatékony kedvezmények 

megszüntetése, az alternatívák közti választás megkönnyítése, valamint a torzító vagy 

indokolatlan ösztönzők csökkentése érdekében.  

A reform végrehajtásának határideje 2024. június 30. 

 

C9.R36: A közművezetékek adójának reformja 
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E reform célja az adórendszer egyszerűsítése és egy olyan adózási környezet előmozdítása, amely 

ösztönzi a nagy közüzemi infrastrukturális projektekbe történő beruházásokat.  

A reform vagy hatályon kívül helyezi a közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. 

törvényt, vagy módosítja azt annak érdekében, hogy olyan adószabályt vezessen be, amely 

lehetővé teszi a közüzemi tulajdonosok számára, hogy a vonalak karbantartásába vagy 

korszerűsítésébe befektetett összeg után kivezessék vagy jóváírják a vonalaikon fizetendő tételes 

adót. A két lehetőség közül a kormány választ. 

A reform végrehajtásának határideje 2024. december 31. 

 

C9.R37: Az adóhatósági kommunikációs kampányok és viselkedéstudományi 

megközelítések kiterjesztése 

E reform célja az önkéntes adózási fegyelem előmozdítása, valamint az adófizetők és az 

adóhatóság közötti együttműködés javítása célzottabb és személyre szabottabb kommunikációs 

stratégiákkal, valamint a viselkedéstudomány eredményeinek felhasználásával. 

A reform az alábbi intézkedésekből áll: 

- A Nemzeti Adóbeszedési Hatóság (NAV) digitális platformjain „Lépésről lépésre” 

útmutatókat kell közzétenni annak érdekében, hogy segítséget nyújtsanak az adófizetőknek, 

és tájékoztassák őket egyes, az adózási jogaikkal és kötelezettségeikkel kapcsolatos konkrét 

témákról;  

- a NAV jelentést készít arról, hogy a viselkedéstudományi megközelítések hogyan javíthatják 

az adóigazgatás hatékonyságát. Ennek alapján legalább három új pilot projektet kell indítani a 

Pénzügyminisztérium és a NAV együttműködésének keretében; 

- a NAV különböző informatikai platformjait egycsatornás, központosított platformmá kell 

egyesíteni, és legalább három új funkciót működőképessé és elérhetővé kell tenni a platform 

felhasználói számára. 

A reform végrehajtásának határideje 2025. szeptember 30. 

 

C9R38: A közkiadások hatékonyságának javítása kiadási felülvizsgálatok révén  
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E reform célja a közkiadások hatékonyságának értékelése és javítása az államháztartás és az 

államadósság középtávú fenntarthatóságának fokozása és a gazdasági növekedés erősítése 

céljából.  

A reform 2023-tól kezdődően bevezeti bevezeti egyes kiemelt állami kiadási területekre fordított 

kiadások rendszeres, középtávú munkaterven alapuló felülvizsgálatát. 2023-ban és 2024-ben 

összesen négy kiadási felülvizsgálatot kell végezni, amelyek együttesen az államháztartási 

kiadások legalább 20 %-ára terjednek ki.  

A kormány 2024-ben, illetve 2025-ben egy-egy célzott jelentést tesz közzé, amelyben bemutatja 

a felülvizsgálatok konkrét, a lehetséges megtakarítások és hatékonyságnövekedés tekintetében 

megragadható eredményeit, és azt, miként tükröződnek ezek különösen a költségvetési 

tervezésben (azaz az éves költségvetésekben és a középtávú költségvetési tervekben). A kiadási 

felülvizsgálatok eredményeit az átfogó bizonyítékokat bemutató zárójelentésben kell 

összefoglalni.  

A reform végrehajtásának határideje 2025. december 31. 
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I.2. Mérföldkövek, célok, mutatók és a vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának 

ütemterve  

 

Sorszám 
Kapcsolódó 

intézkedés (reform 
vagy beruházás) 

Mérföldkő/  
Cél 

Elnevezés 
Minőségi mutatók   

(a 
mérföldkövekhez) 

Mennyiségi mutatók   
(a célokhoz) 

A végrehajtás indikatív 
ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése 

Mértékegység Alapérték Cél Negyedév Év 

160. 

C9.R1 Az uniós 
támogatás 
magyarországi 
végrehajtásával 
kapcsolatos csalás, 
összeférhetetlenség 
és korrupció, 
valamint egyéb 
jogsértések és 
szabálytalanságok 
megelőzésének, 
felderítésének és 
korrekciójának 
megerősítése 
érdekében Integritás 
Hatóság létrehozása. 

Mérföldkő 
Integritás Hatóság 
felállítása 

Az Integritás 
Hatóság 
működésének 
megkezdése 

   4. negyedév 2022 

Integritás Hatóság felállítása és működésének megkezdése a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv szerinti első kifizetési kérelem benyújtását 
megelőzően, a Magyarországon nyújtandó uniós támogatás 
végrehajtásához kapcsolódó csalás, összeférhetetlenség és korrupció, 
valamint egyéb jogsértések és szabálytalanságok megelőzésének, 
feltárásának és korrekciójának erősítése céljából. 
Biztosítani kell, hogy az Integritás Hatóság teljes mértékben független 
legyen. A Hatóság minden olyan esetben fellép, ahol a Hatóság álláspontja 
szerint az illetékes hatóságok nem tették meg a szükséges lépéseket olyan 
csalás, összeférhetetlenség, korrupció és egyéb jogsértés vagy 
szabálytalanság megelőzésére, felderítésére és kijavítására, amely érinti az 
európai uniós költségvetéssel való hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodását vagy az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmét, 
vagy ennek komoly kockázata felmerül. Az Integritás Hatóság valóban 
független intézmény. Az Integritás Hatóság és annak személyi állománya 
más személytől vagy szervtől nem kérhet vagy fogadhat el utasításokat. Az 
Integritás Hatóság számára feladataival és felelősségi körével arányos, éves 
költségvetést biztosítanak, és a Hatóság felelős saját költségvetésének (mint 
az állami költségvetés külön fejezetének) külső beavatkozás nélküli 
kezeléséért. 
Az Integritás Hatóság rendelkezésére álló költségvetési előirányzat a 
költségvetési év során kizárólag az Integritás Hatóság hozzájárulásával 
csökkenthető. 
A Hatóság munkáját az elnökből és két elnökhelyettesből álló igazgatóság 
szervezi és irányítja. Az igazgatóság három tagját az Állami Számvevőszék 
elnöke javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki – nem megújítható – hat 
éves időtartamra szakmai érdemeik, végzettségük, a közbeszerzéshez és a 
korrupció elleni küzdelemhez kapcsolódó jogi és pénzügyi területen szerzett 
széles körű és vitathatatlan tapasztalatuk és hírnevük (nemzetközi szinten 
is), valamint az e területekre vonatkozó bizonyított hozzáértésük alapján. A 
kinevezéshez nem követelhető meg a kormány tagjának ellenjegyzése. Az 
Igazgatóság tagjait részvételi szándék kifejezésére való nyílt felhívást 
követően, az Alkalmassági Bizottság e célból kiadott, az alkalmasság 
megállapításra vonatkozó kötelező erejű véleményének alapján választják 
ki. Az Alkalmassági Bizottságot az EUTAF főigazgatója hívja össze, részvételi 
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Mértékegység Alapérték Cél Negyedév Év 

szándék kifejezésére való nyílt felhívást követően. Az Alkalmassági Bizottság 
három olyan független személyből áll, akiknek elismert nemzetközi 
szervezetnél szerzett tapasztalattal, megfelelően hosszú, igazolható és 
releváns gyakorlattal kell rendelkezniük a közbeszerzés és/vagy a korrupció 
elleni küzdelem területén. Az Alkalmassági Bizottság tagjai az elmúlt öt 
évben nem tölthették be az alábbi tisztségeket és nem végezhettek alábbi 
tevékenységeket: politikai tisztség vagy a kormányzaton belüli politikai 
tisztség, politikai párt vagy politikai alapítvány foglalkoztatottja, vagy e 
szervetek számára önkéntes alapon vagy díjazás ellenében végzett 
tevékenység. A kötelező vélemény kiadásától számított öt évig az 
Alkalmassági Bizottság tagjaira az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 61. 
cikkébe foglalt elveknek megfelelő összeférhetetlenségi szabályok 
alkalmazandók. Az Alkalmassági Bizottság tagjai az Alkalmassági Bizottságon 
belüli munkájuk megkezdését megelőzően közzéteszik érdekeltségi és 
vagyonnyilatkozatukat, valamint az összeférhetetlenség fenn nem állására 
vonatkozó nyilatkozatot tesznek. 
Az igazgatóság tagjai az elmúlt öt évben nem tölthették be az alábbi 
tisztségeket és nem végezhettek alábbi tevékenységeket: politikai tisztség 
vagy a kormányzaton belüli politikai tisztség, politikai párt vagy politikai 
alapítvány foglalkoztatottja, vagy e szervetek számára önkéntes alapon vagy 
díjazás ellenében végzett tevékenység. Emellett az Igazgatóság tagjai 
megbízatásuk ideje alatt az Integritás Hatóság számára végzett tevékenység 
mellett nem végezhetnek keresőtevékenységet (a tudományos tevékenység 
és az azzal összefüggő publikációk kivételével), nem rendelkezhetnek 
irányítást biztosító részesedéssel gazdálkodó szervezetben, nem lehetnek 
politikai párt vagy politikai alapítvány tagjai. Az igazgatóság tagja csak akkor 
menthető fel, ha a kinevezését követően merül fel összeférhetetlenségi 
helyzet vagy jogerős büntetőítélet születik vele szemben olyan ügyben, 
amely összefügghet az Integritás Hatóság tevékenységével vagy érintheti az 
adott igazgatósági tag függetlenségét és semlegességét. 
Az Integritás Hatóság elnöke hivatalból tagja a Közbeszerzési Hatóság 
keretében működő Tanácsnak, és a Korrupcióellenes Munkacsoport elnöke 
(166. mérföldkő). 
Az Integritás Hatóság elnöke gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hatóság 
személyi állománya felett, amely legalább 50 teljes munkaidős 
egyenértéknek felel meg. A személyzetet az igazgatóság választja ki szakmai 
érdemek alapján. 
Az Integritás Hatóság kiterjedt hatáskörrel rendelkezik, többek között a 
következők vonatkozásában: i. utasíthatja az érintett ajánlatkérőt, hogy (két 
hónapot meg nem haladó időtartamra) függessze fel az eljárást; ii. 
felkérheti a közigazgatási vizsgálati szerveket arra, hogy a nevében 
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folytassanak vizsgálatot; iii. ajánlást tehet arra, hogy egy adott gazdasági 
szereplőt bizonyos időtartamra zárjanak ki az uniós finanszírozásból; iv. 
utasíthatja az érintett nemzeti hatóságokat, hogy lássák el felügyeleti és 
ellenőrzési feladataikat, mindenekelőtt az összeférhetetlenségi 
nyilatkozatok, valamint az uniós pénzeszközök kezelésével kapcsolatos 
gyanú ellenőrzésére irányuló eljárás kapcsán; v. jogában áll hozzáférést 
kérni valamennyi – többek között a folyamatban lévő vagy a következő 
közbeszerzési eljárásokra vonatkozó – információhoz; vi. javasolhatja az 
ajánlatkérőknek, hogy meghatározott közbeszerzési eljárást alkalmazzanak 
egy meghatározott eljárásban vagy eljárási kategóriában; vii. jogában áll 
eljárásokat kezdeményezni az illetékes hatóságoknál vagy szerveknél a 
feltételezett jogsértés vagy szabálytalanság megállapítására; viii. 2023. 
március 31-től kizárólagos hatáskörben ellenőrizheti a 2018. évi CXXV. 
törvény 183. §-ának hatálya alá tartozó személyek vagyonnyilatkozatát 
(beleértve a miniszterelnököt, a minisztereket, az államtitkárokat, a 
miniszterelnök politikai igazgatóját), közvetlenül ellenőrizheti valamennyi 
magas kockázatú tisztviselő nyilvános vagyonnyilatkozatát (ideértve a 
köztársasági elnököt, az országgyűlési képviselőket, a központi végrehajtó 
hatóságok vezetőit, az egyéb politikai tisztségviselőket, a politikai 
tisztségviselők magánhivatalainak munkatársait, a főispánokat, a 
nagyvárosok polgármestereit, a bírákat, az ügyészeket, a bírósági és 
ügyészségi irányító szervek tagjait, a korrupcióellenes nyomozókat, az állami 
tulajdonban lévő vállalatok felső vezetőit), a magas kockázatú tisztviselők 
bizalmas vagyonnyilatkozatai tekintetében pedig legalább felkérheti az 
illetékes szerveket az ellenőrzés elvégzésére, és megkaphatja ezen 
ellenőrzés eredményét; ix. a vagyonnyilatkozatok ellenőrzése céljából 
hozzáféréssel rendelkezik a releváns adatbázisokhoz és nyilvántartásokhoz, 
az adatvédelemmel és a magánélet védelmével kapcsolatos szabályozással 
összhangban; x. jogában áll, hogy hivatalból, panasz és gyanú alapján 
vagyonnyilatkozat-ellenőrzési eljárásokat kezdjen; xi. jogában áll bírósági 
felülvizsgálatot kérni minden olyan közbeszerzési eljárásra vonatkozó 
hatósági határozat tekintetében, amely uniós támogatást érint, és amely 
bírósági felülvizsgálat tárgyát képezheti; xii. jogában áll kezdeményezni a 
Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását; xiii. jogosult arra, hogy az érintett 
hatóság eljárási kötelezettségének nem teljesítése esetén az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 15. §-ának (2) 
bekezdése és 25. §-a szerint bíróság elé terjessze az ügyet. Az Integritás 
Hatóság számára biztosítani kell a közbeszerzéssel, a korrupció, csalás és 
bármely uniós támogatást bármilyen módon érintő összeférhetetlenség 
gyanújával kapcsolatos feladatai – többek között a vagyonnyilatkozatok 
ellenőrzése – ellátásához szükséges információkhoz, adatbázisokhoz és 
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nyilvántartásokhoz való hozzáférést. A jogi rendelkezéseknek biztosítaniuk 
kell, hogy az Integritás Hatóság adatkérésének vagy utasításának az érintett 
hatóságot legfeljebb 60 napos észszerű határidőn belül eleget tegyenek. 
Az Integritás Hatóság a rendelkezésre álló információk alapján hivatalból 
vagy a hozzá beérkező panaszok vagy bejelentések alapján jár el. Az 
Integritás Hatóság bejelentő felületet hoz létre, amely névtelenségét 
biztosító és bizalmas kapcsolattartásra nyújt lehetőséget. Az Integritás 
Hatóság létrehozza, aktualizálja és vezeti a közbeszerzési eljárásokból adott 
gazdasági szereplőket kizáró jogerős ügydöntő bírósági határozattal vagy 
jogerős közigazgatási határozattal érintett gazdasági szereplők 
nyilvántartását. Az Integritás Hatóság köteles bejelenteni az illetékes 
nemzeti hatóságoknak, és adott esetben az OLAF-nak, ha csalás, 
összeférhetetlenség, korrupció vagy bármely más jogsértés vagy 
szabálytalanság gyanúját észleli. 
Az Integritás Hatóság azokban az esetekben is egyértelmű és korlátlan 
hatáskörrel rendelkezik hatásköreinek további gyakorlására, amikor az 
eredetileg uniós támogatás igénybevételére előirányzott projektet vagy 
eljárást később kivonják az uniós támogatásból. 

161. 

C9.R1 Az uniós 
támogatás 
magyarországi 
végrehajtásával 
kapcsolatos csalás, 
összeférhetetlenség 
és korrupció, 
valamint egyéb 
jogsértések és 
szabálytalanságok 
megelőzésének, 
felderítésének és 
korrekciójának 
megerősítése 
érdekében Integritás 
Hatóság létrehozása. 

Mérföldkő 

Az 
integritáskockázat
-értékelési 
gyakorlatról szóló 
jelentés 

A jelentés 
közzététele 

   1. negyedév 2023 

Az Integritás Hatóság által az integritáskockázat-értékelési gyakorlatról 
készített átfogó jelentést nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni. E gyakorlat 
magában foglalja a magyarországi közbeszerzési rendszer integritási 
helyzetének felmérését azáltal, hogy azonosítja a kezelendő 
integritáskockázatokat és rendszerszintű problémákat, az ilyen kockázatok 
és problémák kezelésére rendelkezésre álló eszközöket, az ilyen kockázatok 
és problémák kezelésében mutatkozó hiányosságokat, valamint lehetséges 
megoldásokat javasol. A gyakorlatot a releváns és elismert módszertannal 
rendelkező nemzetközi szervezetekkel (pl. OECD, Világbank) szorosan 
együttműködve a közbeszerzési rendszer elszámoltathatósága, integritása 
és átláthatósága mutatói (MAPS IV. pillér) alapján kell elvégezni. A gyakorlat 
figyelembe veszi a magyarországi integritás helyzetét monitorozó nemzeti 
és nemzetközi civil szervezetek visszajelzéseit is. 

162. 

C9.R1 Az uniós 
támogatás 
magyarországi 
végrehajtásával 
kapcsolatos csalás, 
összeférhetetlenség 
és korrupció, 

Mérföldkő 

Az Integritás 
Hatóság általi 
vagyonnyilatkozat-
ellenőrzéssel 
kapcsolatos jog- és 
hatáskörök 
alkalmazásának 

Az Integritás 
Hatóság általi 
vagyonnyilatkozat-
ellenőrzéssel 
kapcsolatos jog- és 
hatáskörök 
alkalmazásának 

   1. negyedév 2023 

Azon rendelkezések alkalmazásának megkezdése, amelyek 2023. március 
31-től az Integritás Hatóság kizárólagos jogi felelősségébe és hatáskörébe 
utalják a 2018. évi CXXV. törvény 183. §-ának hatálya alá tartozó személyek 
vagyonnyilatkozatainak ellenőrzését, biztosítva, hogy az Integritás Hatóság a 
hatálybalépés napjától kezdve közvetlenül ellenőrizhesse valamennyi magas 
rangú tisztviselő vagyonnyilatkozatát, a magas kockázatú tisztviselők 
bizalmas vagyonnyilatkozatai tekintetében pedig legalább felkérheti az 
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valamint egyéb 
jogsértések és 
szabálytalanságok 
megelőzésének, 
felderítésének és 
korrekciójának 
megerősítése 
érdekében Integritás 
Hatóság létrehozása. 

megkezdése megkezdése illetékes szerveket az ellenőrzés elvégzésére, és megkaphatja ezen 
ellenőrzés eredményét, valamint korlátlan hozzáféréssel rendelkezzen 
azokhoz az adatbázisokhoz és nyilvántartásokhoz, amelyeket a 
vagyonnyilatkozatokban foglalt információk hitelességének ellenőrzése 
céljából szükségesnek tart megtekinteni. A magas kockázatú tisztviselők 
közé tartoznak a következők: a köztársasági elnök, az országgyűlési 
képviselők, a központi végrehajtó hatóságok vezetői, az egyéb politikai 
tisztségviselők, a politikai tisztségviselők magánhivatalainak munkatársai, a 
főispánok, a nagyvárosok polgármesterei a bírák, az ügyészek, a bírósági és 
ügyészségi irányító szervek tagjai, a korrupcióellenes nyomozók, valamint az 
állami tulajdonban lévő vállalatok felső vezetői. Mindez magában foglalja a 
vagyonnyilatkozatok ellenőrzését függetlenül attól, hogy korábban 
ellenőrizték-e azokat vagy sem. A 2018. évi CXXV. törvény 183. §-ának 
hatálya alá tartozó személyek esetében a következőkre is kiterjed: i. az 
Integritás Hatóság ilyen ellenőrzési eljárását az Integritás Hatóság 
hivatalból, gyanúja alapján vagy olyan személy hivatalos panasza esetén 
kezdeményezheti, aki egy vagyonnyilatkozat állítólagosan helytelen elemére 
vonatkozó bejelentést tesz; ii. az Integritás Hatóság felszólíthatja azt a 
személyt, akinek a vagyonnyilatkozatát az Integritás Hatóság ellenőrzi, hogy 
mutasson be adatokat és dokumentumokat a vagyonnyilatkozat 
tartalmának alátámasztására; iii. a vagyonnyilatkozat tartalmának 
ellenőrzése céljából az Integritás Hatóság kérheti és megkaphatja a 
vonatkozó adatokat valamennyi releváns adatbázisból és nyilvántartásból, 
többek között, de nem kizárólagosan a cégnyilvántartásból, az Nemzeti Adó- 
és Vámhivataltól, az ingatlan-nyilvántartásból és a gépjármű-
nyilvántartásból; iv. az Integritás Hatóság felszólíthatja azt a személyt, 
akinek a vagyonnyilatkozatáról megállapította, hogy az tartalmilag 
helytelen, hogy 10 napon belül javítsa ki a vagyonnyilatkozatát; v. ha az a 
személy, akinek a vagyonnyilatkozatáról az Integritás Hatóság 
megállapította, hogy az tartalmilag helytelen, nem tesz eleget a 
felszólításnak, vagy ha valamely személy tudatosan közölt hamis adatokat a 
vagyonnyilatkozatban, annak automatikusan felmentés a következménye. 

163. 

C9.R1 Az uniós 
támogatás 
magyarországi 
végrehajtásával 
kapcsolatos csalás, 
összeférhetetlenség 
és korrupció, 
valamint egyéb 
jogsértések és 

Mérföldkő 

Az éves 
integritásjelentés 
2022 végéig 
történő 
nyilvánosan 
hozzáférhetővé 
tétele 

A 2022. évre 
vonatkozó első 
éves 
integritásjelentés 
közzététele 

   2. negyedév 2023 

Az Integritás Hatóság 2022-es naptári évre vonatkozó első éves 
integritásjelentését nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.  
A jelentésnek legalább a következőket kell tartalmaznia: i. a közbeszerzési 
piac koncentrációjának (amit gazdasági szereplők sikeres pályázatainak 
száma és értéke jelez) a teljes körű és átfogó elemzése; ii. a közbeszerzési 
eljárásokban a becsült és a végső árak közötti különbségek elemzése; iii. az 
alkalmazandó közbeszerzési szabályok, az azok végrehajtása során 
jelentkező szűk keresztmetszetek és az adminisztratív gyakorlatok 
értékelése; iv. a kockázati mutatók meghatározása; v. a 
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szabálytalanságok 
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korrekciójának 
megerősítése 
érdekében Integritás 
Hatóság létrehozása. 

keretmegállapodások alkalmazására vonatkozó elemzés (ideértve az egyes 
gazdasági szereplőknek odaítélt szerződések és a velük megkötött 
megállapodások megoszlását, valamint a keretmegállapodásokon alapuló 
egyedi szerződések megkötésének és az azokon alapuló egyedi szerződések 
odaítélésének egyes gazdasági szereplők közötti megoszlását); vi. annak 
értékelése, hogy a meglévő ellenőrzési rendszer alkalmas-e és milyen 
mértékben alkalmas a korrupció, a csalás és az összeférhetetlenség 
kockázatának azonosítására és megelőzésére, valamint annak felderítésére 
és orvoslására; vii. a vagyonnyilatkozatok ellenőrzésével kapcsolatos 
tevékenységek; viii. az i–vii. ponttal kapcsolatos rendszerek és gyakorlatok 
javítására vonatkozó ajánlások. 
Az első éves jelentés emellett a következőket is tartalmazza: i. értékelés 
arról, hogy az összeférhetetlenségre vonatkozó releváns magyarországi 
szabályozások és gyakorlatok összhangban vannak-e az 
összeférhetetlenségek költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és 
kezeléséről szóló iránymutatásról szóló bizottsági közleménnyel (2021/C 
121/01), és – amennyiben releváns – annak meghatározása, hogy milyen 
javításokra van szükség az összhang biztosítása érdekében; ii. a csalás, 
korrupció és összeférhetetlenség kockázatára vonatkozó konkrét mutatók. 
Megfelelő eljárásokat kell bevezetni annak biztosítására, hogy az Integritás 
Hatóság elkészítse és nyilvánosan hozzáférhetővé tegye a következő évekre 
vonatkozó éves jelentéseket. 

164. 

C9.R1 Az uniós 
támogatás 
magyarországi 
végrehajtásával 
kapcsolatos csalás, 
összeférhetetlenség 
és korrupció, 
valamint egyéb 
jogsértések és 
szabálytalanságok 
megelőzésének, 
felderítésének és 
korrekciójának 
megerősítése 
érdekében Integritás 
Hatóság létrehozása. 

Mérföldkő 

A kormány 
megvizsgálja az 
Integritás Hatóság 
első éves 
jelentését és 
írásbeli válaszokat 
ad arra. 

A kormány első 
éves 
integritásjelentésre 
adott válaszának, 
és arra vonatkozó 
részletes 
magyarázatának 
közzététele, hogy 
hogyan fogja 
kezelni a 
jelentésben foglalt 
megállapításokat. 

   3. negyedév 2023 

A kormány megvizsgálja az első éves integritásjelentést, és írásbeli 
értékelést nyújt arról, amelyben azt is részletesen kifejti, hogy hogyan fogja 
kezelni a jelentésben foglalt megállapításokat, így az ajánlásokat is. 
Megfelelő eljárásokat kell bevezetni annak biztosítására, hogy a kormány 
megvizsgálja a következő évekre vonatkozó éves jelentéseket, és a 
fentieknek megfelelően nyilvánosan hozzáférhetővé tegye észrevételeit. 
A mérföldkő akkor tekinthető teljesítettek, amikor a kormány nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszi írásbeli értékelését, és megfelelő eljárásokat vezet be 
annak biztosítására, hogy a következő éves integritásjelentések 
tekintetében ugyanaz az eljárás kerül alkalmazásra. 
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165. 

C9.R1 Az uniós 
támogatás 
magyarországi 
végrehajtásával 
kapcsolatos csalás, 
összeférhetetlenség 
és korrupció, 
valamint egyéb 
jogsértések és 
szabálytalanságok 
megelőzésének, 
felderítésének és 
korrekciójának 
megerősítése 
érdekében Integritás 
Hatóság létrehozása. 

Mérföldkő 

A 
vagyonnyilatkozati 
rendszernek az 
Integritás Hatóság 
általi 
felülvizsgálata 

A 
vagyonnyilatkozati 
rendszer Integritás 
Hatóság általi 
felülvizsgálatának 
eredményeire 
vonatkozó jelentés 
közzététele 

   4. negyedév 2023 

Az Integritás Hatóság átfogó felülvizsgálatot végez a magyar 
vagyonnyilatkozati rendszer szabályozási keretéről és működéséről – többek 
között hatályáról és ellenőrzési folyamatairól –, és megállapításait 
nyilvánosan hozzáférhetővé teszi egy jelentésben. 

166. 

C9.R2 
Korrupcióellenes 
Munkacsoport 
létrehozása a 
korrupció 
megelőzése, 
felderítése, 
büntetőeljárás alá 
vonása és 
szankcionálása 
érdekében 
Magyarországon 
hozott intézkedések 
nyomon követésére 
és felülvizsgálatára 

Mérföldkő  

Korrupcióellenes 
Munkacsoport 
létrehozása  

A Korrupcióellenes 
Munkacsoportot 
létre kell hozni, és 
annak meg kell 
tartania első ülését  

      
4. 
negyedév  

2022  

A helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti első kifizetési kérelem 
benyújtása előtt létre kell hozni a Korrupcióellenes Munkacsoportot, és 
annak meg kell tartania első ülését. 
A Korrupcióellenes Munkacsoport feladatai a következők: a) a meglévő 
korrupcióellenes intézkedések vizsgálata, és javaslatok kidolgozása a 
korrupciós gyakorlatok, és egyéb gyakorlatok, például a nepotizmus, a 
favoritizmus vagy az állami és a magánszektor közötti forgóajtó-jelenség 
felderítésének, kivizsgálásának, büntetőeljárás alá vonásának és 
szankcionálásának javítása érdekében; b) javaslatok előterjesztése i. a 
korrupció megelőzésének és felderítésének javítását célzó intézkedésekre 
(ideértve különösen azon intézkedéseket, amelyek az összes rendelkezésre 
álló korrupciómegelőzési és -felderítési eszköz hatékony használatára 
vonatkoznak), ii. az állami közigazgatási és ellenőrző hatóságok és a 
nyomozó hatóságok közötti információáramlás javítását célzó 
intézkedésekre; c) annak felmérésre, hogy a korábbi javaslatokat hogyan 
követték nyomon és hajtották végre; d) éves jelentés készítése és minden 
év március 15-ig a kormánynak való megküldése; Ez a jelentés i. elemzi a 
korrupció és a korrupciós gyakorlatok kockázatait és tendenciáit, ii. 
hatékony ellenintézkedéseket és bevált gyakorlatokat javasol a korrupciós 
kockázatok és korrupciós típusok megelőzésére, felderítésére és 
szankcionálására, és felméri a hatékony végrehajtásukat, valamint iii. 
felméri azt, hogy a korábbi éves jelentésekben foglalt javaslatokat hogyan 
követték nyomon és hajtották végre a vonatkozó jogalkotási és nem 
jogalkotási kezdeményezések és kormányprogramok. Az alkalmazandó 
szabályok biztosítják, hogy a kormány a Korrupcióellenes Munkacsoport 
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jelentését és az abban foglalt javaslatokat a megküldéstől számított két 
hónapon belül megvitatja. Ha a kormány úgy dönt, hogy a Korrupcióellenes 
Munkacsoport valamely javaslatát nem hajtja végre, a döntésének részletes 
indokolását megküldi a Korrupcióellenes Munkacsoport elnöke részére.  
A korrupció elleni küzdelem terén tevékenykedő releváns nem kormányzati 
szereplőket bevonják a munkacsoport tevékenységeibe, biztosítva teljes 
körű, strukturált és hatékony részvételüket. Biztosítani kell, hogy az ilyen 
tagok bizonyíthatóan függetlenek legyenek a kormánytól, a hatóságoktól, a 
politikai pártoktól és az üzleti érdekektől, továbbá bizonyított 
szakértelemmel és kellően hosszú és igazolható szakmai tevékenységgel 
rendelkezzenek az alábbiak közül egy vagy több területen: korrupció elleni 
küzdelem, átláthatóság, közérdekű információkhoz való hozzáférés, emberi 
jogok védelme, közbeszerzési eljárások és az e témákkal kapcsolatos 
bűnüldözés. A Korrupcióellenes Munkacsoport nem kormányzati 
szereplőket képviselő tagjait az Integritás Hatóság igazgatóságának kell 
kiválasztania nyílt pályázati felhívás keretében, és a 160. mérföldkőben 
említett Alkalmassági Bizottságnak a pályázók alkalmasságára vonatkozó 
kötelező erejű véleményét követően. Ez a kiválasztás nyílt, átlátható, 
megkülönböztetésmentes pályázati eljárásban, és a pályázók 
szakértelméhez és érdemeihez kapcsolódó objektív kritériumok alapján 
történik. 
Biztosítani kell, hogy nem kormányzati szereplőket képviselő tagok száma a 
Korrupcióellenes Munkacsoport (elnöke nélkül számított) tagjainak 50 %-át 
teszi ki, vagy ha ez nem biztosítható, akkor a nem kormányzati szereplőket 
képviselő tagok szavazati arányát úgy kell módosítani, hogy az elérje az 
elnök nélkül számított szavazatok 50 %-át. A Korrupcióellenes 
Munkacsoport elnöki tisztét (a 160. mérföldkőben említett) Integritás 
Hatóság elnöke tölti be. A munkacsoport ugyanakkor nem avatkozik bele az 
Integritás Hatóság tevékenységébe, illetve nem fér hozzá annak 
tevékenységéhez. A hatóságok biztosítják, hogy kellően magas szintű 
szakértelemmel rendelkező személyek képviselik őket a munkacsoportban.  
A munkacsoport évente legalább kétszer ülésezik, és döntéseit a leadott 
szavazatok egyszerű többségével hozza meg. Az ülések jegyzőkönyveit 
nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni a Korrupcióellenes Munkacsoport 
honlapján a tagok által az ülések előtt vagy után megküldött, az ülés 
jegyzőkönyvéhez csatolt írásbeli közreműködésekkel és észrevételekkel 
együtt. A Korrupcióellenes Munkacsoport az első ülésén az elnöke 
javaslatára elfogadja saját eljárási szabályzatát. A Korrupcióellenes 
Munkacsoport munkájának alkalmazásában korrupció alatt az (EU) 
2017/1371 irányelv 4. cikk (2) bekezdésében meghatározott korrupció, az 
Egyesült Nemzetek Szervezete Korrupció elleni Egyezményének III. 
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fejezetében meghatározott bűncselekmények, a Büntető Törvénykönyvről 
szóló 2012. évi C. törvény XXVII. fejezetében meghatározott 
bűncselekmények, valamint egyéb olyan jelenségek értendők, mint a 
nepotizmus, a klientizmus vagy az állami és a magánszektor közötti 
forgóajtó-jelenség. A Korrupcióellenes Munkacsoport figyelembe veszi 
továbbá az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 61. cikkének a) pontjában és 
a 2014/24/EU irányelv 24. cikkében meghatározott összeférhetetlenségi 
helyzeteket is, kiegészítve az összeférhetetlenségek költségvetési rendelet 
szerinti elkerüléséről és kezeléséről szóló bizottsági iránymutatással 
(C/2021/2119), valamint a vonatkozó nemzeti rendelkezésekkel. 
A mérföldkő akkor kerül elérésre, amikor a fenti követelményeknek 
megfelelően létrejön a Korrupcióellenes Munkacsoport, amely megtartja 
első ülését, az ülés jegyzőkönyvét pedig közzéteszik a Korrupcióellenes 
Munkacsoport weboldalán. 

167. 

C9.R2 
Korrupcióellenes 
Munkacsoport 
létrehozása a 
korrupció 
megelőzése, 
felderítése, 
büntetőeljárás alá 
vonása és 
szankcionálása 
érdekében 
Magyarországon 
hozott intézkedések 
nyomon követésére 
és felülvizsgálatára 

Mérföldkő  

A Korrupcióellenes 
Munkacsoport 
2022. évre 
vonatkozó éves 
elemzése 
nyilvánosan 
hozzáférhető 

A Korrupcióellenes 
Munkacsoport 
2022. évre 
vonatkozó első 
éves jelentésének 
közzététele 

   1. negyedév 2023 

A Korrupcióellenes Munkacsoport a 166. mérföldkőben meghatározottak 
szerint működik, és a Korrupcióellenes Munkacsoport nem kormányzati 
szereplőket képviselő tagjai által készített árnyékjelentéssel együtt (ha 
készül ilyen jelentés) elfogadja és nyilvánosan hozzáférhetővé teszi a 2022. 
naptári évre kiterjedő első éves jelentését. Ez a jelentés tartalmazza a 
Korrupcióellenes Munkacsoportnak a nemzeti korrupcióellenes stratégia és 
cselekvési terv tervezetére (178. mérföldkő) vonatkozó észrevételeit és 
ajánlásait is. Megfelelő eljárásokat kell bevezetni annak biztosítására, hogy 
az Integritás Hatóság elkészítse és nyilvánosan hozzáférhetővé tegye a 
következő évekre vonatkozó éves jelentéseket. 

168. 

C9.R2 
Korrupcióellenes 
Munkacsoport 
létrehozása a 
korrupció 
megelőzése, 
felderítése, 
büntetőeljárás alá 
vonása és 
szankcionálása 
érdekében 
Magyarországon 

Mérföldkő  

A kormány 
megvizsgálja a 
munkacsoport 
első jelentését 

A kormány 
közzéteszi a 
munkacsoport első 
jelentésére adott 
válaszát  

      2. negyedév 2023  

A kormány megvizsgálja és megvitatja a Korrupcióellenes Munkacsoport 
első jelentését, és észrevételeit – beleértve a Korrupcióellenes 
Munkacsoport egyes javaslatainak végre nem hajtására vonatkozó 
döntéseinek részletes indokolását – megküldi a Korrupcióellenes 
Munkacsoport részére. 
A mérföldkő akkor teljesül, amikor a Korrupcióellenes Munkacsoport 
ajánlásai alapján a kormány által meghozott és meghozandó intézkedések 
listáját (a még meg nem hozott intézkedések esetében a tervezett ütemezés 
feltüntetésével), valamint a munkacsoport minden egyes olyan javaslata 
esetében, amelyről a kormány úgy döntött, hogy nem hajtja azt végre, a 
döntés részletes indokolását nyilvánosan hozzáférhetővé tették a 
kormányzati portálon és az Integritás Hatóság weboldalán. Megfelelő 
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hozott intézkedések 
nyomon követésére 
és felülvizsgálatára 

eljárásokat kell bevezetni annak biztosítására, hogy a kormány megvizsgálja 
a következő évekre vonatkozó éves jelentéseket, és a fentieknek 
megfelelően nyilvánosan hozzáférhetővé tegye észrevételeit. 

169. 

C9.R3 A közhatalom 
gyakorlásával vagy a 
közvagyon 
kezelésével 
kapcsolatos kiemelt 
bűncselekmények 
esetén alkalmazandó 
külön eljárás 
bevezetése („bírói 
felülbírálat”) 

Mérföldkő  

A közhatalom 
gyakorlásával vagy 
a közvagyon 
kezelésével 
kapcsolatos 
kiemelt 
bűncselekmények 
esetén 
alkalmazandó 
külön eljárás 
bevezetése 

A büntetőeljárásról 
szóló 2017. évi XC. 
törvény 
módosításában 
szereplő azon 
rendelkezés, amely 
megjelöli a 
hatálybalépést és 
az alkalmazás 
megkezdését 

   4. negyedév 2022 

A helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti első kifizetési kérelem 
benyújtása előtt, az alkotmánybírósági előzetes felülvizsgálatot követően 
hatályba kell lépnie és 2023. január 1-jétől az ezen időpontot megelőzően 
elkövetett (el nem évült) bűncselekményekre is alkalmazhatónak kell lennie 
a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosításának, amely: 
– az (EU) 2017/1371 irányelv 4. cikk (2) bekezdésében és az Egyesült 
Nemzetek Szervezete Korrupció elleni Egyezményének III. fejezetében 
meghatározott korrupció és korrupciós gyakorlatok esetére vonatkozó 
eljárást alakít ki (azaz ide tartozik a köztisztviselőket érintő valamennyi 
vesztegetési ügy, valamint a vesztegetés egyéb esetei a kisebb súlyú 
bűncselekmények kivételével, a hivatali visszaélés (a kisebb súlyú 
bűncselekmények kivételével), a költségvetési csalás súlyosabbnak 
minősülő esetei, a költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy 
ellenőrzési kötelezettség elmulasztása, közbeszerzési és koncessziós 
eljárásban a versenyt korlátozó megállapodás, a vagyon elleni súlyosabb 
bűncselekmények, feltéve, hogy a bűncselekményt állami vagyon vagy 
közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok által kezelt vagyon 
terhére követik el, vagy az ilyen vagyont károsít.) Az eljárásnak elérhetőnek 
kell lennie bűnszervezetben való részvétel és pénzmosás esetén is, 
amennyiben azokat a fent említett bűncselekményekkel összefüggésben 
követik el); 
– létrehozza az ügyészség és a nyomozó hatóság feljelentés elutasítására 
vagy büntetőeljárás megszüntetésére irányuló határozatainak a Budai 
Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírója általi bírói felülbírálatát. A 
nyomozási bíró felhatalmazást kap a büntetőeljárás megkezdésének vagy 
folytatásának az elrendelésére. Az eljárásnak továbbá lehetőséget kell 
biztosítania vádindítvány bírósághoz történő benyújtására, amennyiben 
azután, hogy felülbírálati indítványt követően a nyomozási bíró hatályon 
kívül helyezte a feljelentés elutasítására vagy büntetőeljárás 
megszüntetésére irányuló döntést, az eljárást ismételten megszüntetik. A 
felülbírálati indítványnak felfüggesztő hatálya van a vagyoni eszközöket 
értintő kényszerintézkedésekre. Az ismételt felülbírálati indítványt követően 
a nyomozási bíró megállapítja, hogy van-e olyan személy, aki 
megalapozottan gyanúsítható bűncselekmény elkövetésével. Ha igen, akkor 
az eljárás jogot keletkeztet a vádemelésre az illetékes bíróságon, amely a 
bizonyítékok vizsgálatát követően határoz az ügy érdemében. Ha 
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vádindítvány terjeszthető elő, az elsőfokú bíróság nem végez előzetes 
vizsgálatot a vádindítvány megalapozottságáról. Az eljárást bárki 
megindíthatja; és ezen eljárás keretein belül a hatóságok kivételével 
bármely természetes és jogi személy nyújthat be indítványt. Az Integritás 
Hatóság (lásd a 160. mérföldkövet) azonban jogosult felülbírálati indítványt 
és ismételt felülbírálati indítványt előterjeszteni. A feljelentő és a sértett 
kiemelt eljárási helyzetben van, a többi félnek akkor van lehetősége az 
eljárás megindítására a nyomozás megindításának mellőzéséről vagy a 
nyomozás megszüntetéséről szóló álnevesített határozat közzétételét 
követően, ha a feljelentő, illetve a sértett ezt nem tette meg. A jogi 
képviselet minden fél részére kötelező. A jogi képviselő elektronikus úton 
tart kapcsolatot, és az eljárási cselekmények során a fél aláírására nincs 
szükség. A vádindítványt benyújtó fél nem köteles a bíróság előtt 
személyesen megjelenni. A legfőbb ügyész az új eljárásban hozott bírósági 
határozatokkal szemben nem terjeszthet elő a Kúrián a törvényesség 
érdekében jogorvoslati indítványt. 
A feljelentés elutasítására vagy az eljárás megszüntetésére irányuló, 2023. 
január 1-jét megelőzően hozott határozat megléte (amely nem olyan 
bűncselekményekre vonatkozik, amelyek büntethetősége az elévülési idő 
letelte miatt elévült) nem szünteti meg az ügyészség és a nyomozó hatóság 
azon kötelezettségét, hogy a büntetőeljárásról szóló törvény 379. §-a 
alapján új határozatot hozzon a feljelentésről, amely határozat az új eljárás 
alapján felülbírálati indítvány tárgyát képezheti. 
A polgári, közigazgatási és büntetőjogi ügyekben eljáró valamennyi 
magyarországi bíróságnak – beleértve az Unió pénzügyi érdekeinek védelme 
szempontjából releváns bíróságokat is – meg kell felelnie a függetlenség, a 
pártatlanság és a törvény általi létrehozottság követelményének az Európai 
Unióról szóló szerződés 19. cikkének (1) bekezdésével és a vonatkozó uniós 
vívmányokkal összhangban. 
Emellett 2022. december 31-jéig a) a módosítás alkalmazásához szükséges 
végrehajtási szabályoknak hatályba kell lépniük, valamint b) a Budai 
Központi Kerületi Bíróság számára biztosítani kell legalább két további bírói 
és két bírósági titkári álláshelyet. 
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170. 

C9.R3 A közhatalom 
gyakorlásával vagy a 
közvagyon 
kezelésével 
kapcsolatos kiemelt 
bűncselekmények 
esetén alkalmazandó 
külön eljárás 
bevezetése („bírói 
felülbírálat”) 

Mérföldkő 

A közhatalom 
gyakorlásával vagy 
a közvagyon 
kezelésével 
kapcsolatos 
kiemelt 
bűncselekmények 
esetén 
alkalmazandó 
külön eljárás 
felülvizsgálata 

A kormány 
elfogadja a külön 
eljárás 
működésének 
felülvizsgálatáról 
szóló jelentését. 

   4. negyedév 2023 

A kormány átfogó felülvizsgálatot végez a 169. mérföldkőnél meghatározott 
külön eljárás működéséről, és megállapításairól jelentésben számol be, 
mely magában foglal egy értékelést és egyedi statisztikai adatokat az 
ügyekről és az elvégzett felülbírálatokról, összehasonlítva olyan más magas 
szintű ügyekkel, amelyek esetében nem történt felülbírálat. A felülvizsgálat 
kifejezetten megállapítja, hogy szükség van-e jogszabály-módosításokra az 
eljárást illetően, és rögzíti a módosításokra tervezett időkeretet. 

171. 

C9.R4 A 
vagyonnyilatkozatokr
a vonatkozó 
szabályok 
megerősítése 

Mérföldkő 

A 
vagyonnyilatkozat
ok személyi és 
tárgyi hatályát 
kiterjesztő, 
egyúttal azok 
gyakori 
közzétételét 
biztosító 
jogszabályi 
módosítások 
hatálybalépése  

A jogszabályi 
módosítások azon 
rendelkezése, 
amely megjelöli 
azok 
hatálybalépésének 
és az 
alkalmazásának 
megkezdését 

   4. negyedév 2022 

A helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti első kifizetési kérelem 
benyújtása előtt hatálybalépnek és alkalmazásra kerülnek azok a jogszabályi 
módosítások, amelyek biztosítják, hogy i. a kormányzati igazgatásról szóló 
2018. évi CXXV. törvény 183. és 184. §-a alapján vezető politikai tisztséggel 
megbízott személyek és a velük közös háztartásban élő hozzátartozóik, 
valamint az országgyűlési képviselők és a velük közös háztartásban élő 
hozzátartozóik kötelesek az új vagyonnyilatkozat-tételi szabályok szerint 
vagyonnyilatkozatot benyújtani, első alkalommal 2023. január 31-ig, a 2022. 
december 31-i állapotra vonatkozóan; ii. az i. pont hatálya alá tartozó 
valamennyi magánszemély köteles bevallási kötelezettségét teljesíteni a 
következők tekintetében: bevételek, ingatlanvagyon, egyéb értékes 
ingóságok (például járművek, hajók, értékes régiségek, műalkotások stb.), 
megtakarítások (bankbetét és készpénz), részvények, értékpapírok és 
magántőke-alapok, életbiztosítás, bizalmi vagyonkezelési konstrukciók 
keretében kezelt eszközök és vállalkozásban tényleges tulajdonosi helyzet; 
iii. a vagyonnyilatkozatokat kinevezéskor, azt követően évente, majd a 
munkaviszony megszűnésekor kell benyújtani. 

172. 

C9.R4 A 
vagyonnyilatkozatokr
a vonatkozó 
szabályok 
megerősítése 

Mérföldkő 

Egy új, a 
vagyonnyilatkozat
ok elektronikus 
benyújtására 
szolgáló rendszer 
felállítása, ahol a 
vagyonnyilatkozat
okat 
elektronikusan, 
digitális 
formátumban 
lehet benyújtani. 

Az új, elektronikus 
vagyonnyilatkozati 
rendszer teljes 
működőképessége, 
működésének 
megkezdése, és a 
vagyonnyilatkozato
k teljes skálájának 
elérhetővé tétele 

   1. negyedév 2023 

Teljes mértékben működőképes és működik egy új rendszer, ahol a 
vagyonnyilatkozatokat elektronikusan, digitális formátumban lehet 
benyújtani. A kormány továbbá a nyilvánosság számára elérhető, ingyenes 
és regisztráció nélkül hozzáférhető kereshető adatbázist állít fel, amelyben a 
kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 183. és 184. §-a 
alapján vezető politikai tisztséggel megbízott személyek valamint az 
Országgyűlés tagjai által benyújtott vagyonnyilatkozatok elérhetőek. 
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173. 

C9.R4 A 
vagyonnyilatkozatokr
a vonatkozó 
szabályok 
megerősítése 

Mérföldkő 

A 
vagyonnyilatkozati 
kötelezettségek 
súlyos 
megsértéseivel 
szembeni 
hatékony 
közigazgatási és 
büntetőjogi 
szankciók 
bevezetése 

A 
vagyonnyilatkozati 
kötelezettségek 
súlyos 
megsértéseivel 
kapcsolatos új 
szankciórendszer 
alkalmazásának 
megkezdése 

   3. negyedév 2023 

Be kell fejezni a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó szabályok hatálya alá 
tartozó személyek kötelezettségeihez kapcsolódó súlyos jogsértésekre 
vonatkozó hatékony, arányos és kellően visszatartó erejű szankciórendszer 
(ideértve a büntetőjogi és közigazgatási szankciókat is) bevezetésével 
kapcsolatos, a nemzeti korrupcióellenes stratégiában és cselekvési tervben 
szereplő konkrét intézkedés (178. mérföldkő) végrehajtását, és meg kell 
kezdeni a vonatkozó szankciórendszer alkalmazását. 

174. 

C9.R5 A közforrások 
közérdekű 
vagyonkezelő 
alapítványok általi 
felhasználása 
átláthatóságának 
biztosítása 

Mérföldkő 

Olyan jogi aktus 
hatálybalépése, 
amely biztosítja 
annak hatékony 
felügyeletét, hogy 
a közfeladatot 
ellátó közérdekű 
vagyonkezelő 
alapítványok és az 
általuk létrehozott 
vagy fenntartott 
jogi személyek 
hogyan veszik 
igénybe az uniós 
támogatást 

A hatálybalépésére 
vonatkozó 
rendelkezés a 
jogszabályban 

   

4. negyedév 2022 

A helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti első kifizetési kérelem 
benyújtása előtt célzott jogszabály-módosítások elfogadása és 
hatálybalépése, amelyek: 
i. a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat és az általuk létrehozott vagy 
fenntartott jogi személyeket kifejezetten a közbeszerzésekről szóló 2005. 
évi CXLIII. törvény 5. §-a szerinti ajánlatkérőként jelölik meg; ii. biztosítják, 
hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra és az 
általuk létrehozott vagy fenntartott jogi személyekre, valamint uniós 
támogatás végrehajtásában bármilyen minőségben (végső 
kedvezményezettként, kedvezményezettként vagy közvetítőként) részt vevő 
személyzetükre – ideértve a testületük és felügyelőbizottságuk elnökét és 
tagjait is – ugyanazok a követelmények vonatkozzanak, mint amelyek a 
magyar jogszabályokban a közérdekű adatokhoz való hozzáférés, valamint 
az ellenőrzés és a kontroll – ideértve az összeférhetetlenségi szabályokkal 
kapcsolatos ellenőrzéseket is – tekintetében az uniós támogatásban való 
részvételükkel kapcsolatban a közjogi szervezetekre és az általuk irányított 
jogi személyekre vonatkoznak; és iii. biztosítják, hogy a közfeladatot ellátó 
közérdekű vagyonkezelő alapítványokban tisztséget betöltő vagy 
foglalkoztatott valamennyi személyre, valamint az általuk létrehozott vagy 
fenntartott jogi személyekre vonatkozó szabályok maradéktalanul 
megfeleljenek az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 61. cikke 
rendelkezéseinek, valamint az összeférhetetlenségek költségvetési rendelet 
szerinti elkerüléséről és kezeléséről szóló bizottsági iránymutatásban 
(C/2021 121/01) meghatározott előírásoknak és gyakorlatnak, függetlenül e 
személyek egyéb tevékenységeitől és feladataitól, beleértve a magyar 
kormányban végzett tevékenységüket is. 
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175. 
C9.R6 A közkiadások 
fokozott 
átláthatósága 

Mérföldkő 

A közkiadások 
fokozottabb 
átláthatóságát 
biztosító 
jogszabály 
hatálybalépése 

A közkiadások 
fokozottabb 
átláthatóságát 
biztosító jogszabály 
hatálybalépése 

   

4. negyedév 2022 

A helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti első kifizetési kérelem 
benyújtása előtt hatályba lép az a jogalkotási aktus, amely valamennyi 
közintézmény számára előírja, hogy a közpénzek felhasználására vonatkozó, 
előre meghatározott információkat proaktív módon egy központi 
nyilvántartásban közzé kell tenni. Az információkat egy központi 
nyilvántartásban közzé kell tenni, amely az alvállalkozókra vonatkozó 
információkat is tartalmaz, a 197. mérföldkő szerinti vonatkozó 
módszertannal összhangban. A központi nyilvántartásnak tartalmaznia kell 
az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) szereplő szerződések 
egyedi azonosítóit (197. mérföldkő), hogy az adatkérők az EKR-ben 
megtalálhassák a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó kapcsolódó 
információkat. 
A jogalkotási aktusnak továbbá egyértelmű eljárásokat és szabályokat kell 
megállapítania az ilyen adatok közzétételére vonatkozóan, beleértve a 
közzététel határidejét és formáját is. 
A feltöltendő adatkészleteknek relevánsnak, helytállónak és az átláthatóság 
és az arányosság elve alapján, valamint az alkalmazandó uniós joggal 
összhangban meghatározottnak kell lenniük. 
A központi nyilvántartásba feltöltendő adatok legalább a következőket 
tartalmazzák: i. minden olyan adat, amelynek közzététele átláthatósági 
célból már kötelező, beleértve az állami támogatások átláthatósági 
nyilvántartásában közzétett adatokat; ii. a közkiadás formája, beleértve 
annak jogalapját is; iii. a kedvezményezett teljes hivatalos neve (jogi 
személy esetében) vagy a kedvezményezett családi és utóneve (természetes 
személy esetében); iv. a közkiadás értéke; v. a kedvezményezett 
természetes vagy jogi személy-e; vi. egyedi azonosító jogi személy esetében 
(uniós adószám vagy adószám, ha van, vagy egyéb nemzeti szintű egyedi 
azonosító); vii. a közpénzek elköltésével kapcsolatos szerződéses adatok, 
beleértve azok jellegét és célját (alkalmazott szerződés típusa, alkalmazott 
pályázati eljárás típusa, a szerződés értéke, az aláírás időpontja, a szerződés 
időtartama, az elérendő cél, a szerződés alapján leszállítandó termék); viii. a 
közpénzek elköltésével kapcsolatos pályázati dokumentáció, beleértve azok 
jellegét és célját (becsült érték, a közbeszerzési eljárás típusa, az ajánlattétel 
időpontja, a benyújtott ajánlatok száma, az ajánlattevők neve); ix. a 
szolgáltatók neve, beleértve az alvállalkozók, beszállítók és 
kapacitásszolgáltatók nevét, szabad szöveges formátumban a múltbeli 
adatok esetében, és gépi úton feldolgozható formátumban a jövőbeli 
közbeszerzések esetében; x. az alvállalkozók tervezett részesedése, ha 
rendelkezésre áll, mind a múltbeli, mind a jövőbeli közbeszerzések 
esetében; xi. a felelős köztestület; xii. a pénzeszközök folyósításának 
időpontja.  
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A jogalkotási aktusban meg kell jelölni, hogy a fentieken túlmenően a 
központi nyilvántartásban elérhetővé kell tenni azt az információt is, amely 
jelzi, hogy a közpénzek (részben vagy egészben) a nemzeti közbeszerzési 
értékhatárt meghaladó uniós támogatást tartalmaznak-e. A jogalkotási 
aktusban azt is meg kell jelölni, hogy a 2023. március 31. után megkezdett 
közbeszerzési eljárások esetében a nyilvántartásban az ilyen információkat 
a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat meg nem haladó uniós 
támogatással járó eljárások esetében is fel kell tüntetni. 
A jogalkotási aktus biztosítja, hogy a központi nyilvántartásban közzétett 
adatkészleteket olyan nyílt, interoperábilis és gépileg olvasható 
formátumban tegyék közzé, amely lehetővé teszi az adatok tömeges 
letöltését, valamint rendezését, keresését, kivonatolását, összehasonlítását 
és újrafelhasználását. A jogszabályban azt is meg kell jelölni, hogy az 
adatokhoz való hozzáférést díjmentesen és regisztráció nélkül kell 
biztosítani. 
A jogalkotási aktusnak tartalmaznia kell azt a kötelezettséget, hogy az állami 
szervek legalább kéthavonta frissítsék a központi nyilvántartásban szereplő 
adatokat (kivéve a közvetlenül az EKR-ben elérhető adatokat, amelyeket az 
EKR szerződéskötési hirdetményeket tartalmazó adatbázisára vonatkozó 
gyakorisággal összhangban kell frissíteni). 
A teljesítésigazolásra és a számlákra vonatkozó információkat továbbra is 
hozzáférhetővé kell tenni a közérdekű információkhoz való hozzáférés iránti 
kérelem alapján.  
A jogszabályi keret biztosítja, hogy a kormány felügyeli a fent említett 
jogszabályban meghatározott kötelezettségek betartását és érvényre 
juttatja azokat, valamint biztosítja, hogy az állami szervek teljes mértékben 
és időben eleget tegyenek azon kötelezettségüknek, hogy minden 
vonatkozó adatot feltöltsenek a nyilvántartásba. 

176. 
C9.R6 A közkiadások 
fokozott 
átláthatósága 

Mérföldkő 

A 
feltételrendszerre 
irányuló 
eljárásban 
szereplő 
korrekciós 
intézkedések 
keretében 
létrehozott 
központi 
nyilvántartás 
teljes mértékben 
működőképes, és 

Az illetékes 
hatóságok minden 
szükséges adatot 
feltöltöttek a 
központi 
nyilvántartásba, és 
a központi 
nyilvántartás 
elérhető a 
nyilvánosság 
számára 

   

1. negyedév 2023 

A központi nyilvántartás a 175. mérföldkőnél leírt jellemzőkkel teljes 
mértékben működőképes, és a 175. mérföldkő szerinti összes információt 
fel kell tölteni (beleértve azt az információt is, amely jelzi, hogy a közpénzek 
(részben vagy egészben) uniós támogatást tartalmaznak-e a nemzeti 
közbeszerzési értékhatárok alatti vagy feletti beszerzésekhez), és biztosított, 
hogy a feltöltés folytatódni fog.  
E követelmény teljesítése érdekében az érintett közfeladatot ellátó szervek 
számára biztosítani kell az adatszolgáltatáshoz szükséges alkalmazás 
fejlesztését és az adatszolgáltatáshoz alkalmazandó sablonokat, az érintett 
közfeladatot ellátó szervek számára tájékoztatást kell adni a közzéteendő 
adatokról. Az első adatszolgáltatásra az alkalmazás működésének 
megkezdésétől folyamatosan kerül sor. 
A mérföldkő akkor tekinthető teljesítettnek, ha a hatóságok a 175. 
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a szükséges 
információk teljes 
köre 
rendelkezésre áll. 

mérföldkőnél meghatározott valamennyi releváns adatot teljes egészében 
feltöltötték a központi nyilvántartásba, és a központi nyilvántartás a 
nyilvánosság számára a 175. mérföldkőnél leírt valamennyi funkcióval 
hozzáférhető. 

177. 

C9.R7. Nemzeti 
korrupcióellenes 
stratégia és 
cselekvési terv 
kidolgozása és 
végrehajtása 

Mérföldkő 

A korrupcióellenes 
keret 
megerősítése 
Magyarországon a 
Nemzeti 
Korrupcióellenes 
Stratégia és a 
kapcsolódó, 2020-
2022 közötti 
időszakra 
vonatkozó 
cselekvési terv 
konkrét 
lépéseinek 
végrehajtásával 

A Nemzeti 
Korrupcióellenes 
Stratégia és a 
kapcsolódó, 2020-
2022 közötti 
időszakra 
vonatkozó 
cselekvési terv 
konkrét 
intézkedéseinek 
végrehajtása a 
kormány részéről 

   

1. negyedév 2023 

A Kormány maradéktalanul végrehajtja az 1328/2020. (VI. 19.) Korm. 
határozatból eredő 1., 2., 3., 4., 6a., 6b., 7a., 7b., 10., 12., 13., 14., 15., 16., 
17. és 18. számú intézkedéseket. 

178. 

C9.R7. Nemzeti 
korrupcióellenes 
stratégia és 
cselekvési terv 
kidolgozása és 
végrehajtása 

Mérföldkő 

A korrupcióellenes 
keretrendszer 
megerősítése 
Magyarországon 
új nemzeti 
korrupcióellenes 
stratégia és 
cselekvési terv 
bevezetésével 

Az új nemzeti 
korrupcióellenes 
stratégia és a 
kapcsolódó 
cselekvési terv 
kormány általi 
elfogadása és 
végrehajtásának 
megkezdése 

   

2. negyedév 2023 

A kormány új nemzeti korrupcióellenes stratégiát és kapcsolódó cselekvési 
tervet fogad el, amely a 2023. július 1. és 2025. december 31. közötti 
időszakban végrehajtandó intézkedéseket tartalmazza, és amelyet az 
érintett érdekelt felekkel folytatott párbeszéd keretében kell kidolgozni. A 
stratégiát és a cselekvési tervet a 166. mérföldkővel összhangban 
létrehozott Korrupcióellenes Munkacsoport bevonásával, az OECD 
szakpolitikai tanácsai alapján, a nemzeti és nemzetközi érdekelt felekkel – 
többek között a Bizottsággal és a GRECO-val – folytatott széles körű 
konzultációkat követően kell kidolgozni, párbeszédet folytatva az érdekelt 
felekkel ajánlásaik beépítéséről. 
A nemzeti korrupcióellenes stratégiának a 220. mérföldkő szerinti 
stratégiára kell épülnie, és azzal összhangban kell lennie. Kiemelt célja a 
csalás és a korrupció megelőzését, felderítését és korrekcióját biztosító 
mechanizmusok hatékony javítása (többek között a közbeszerzési 
rendszerben), valamint az összeférhetetlenségi kockázatok kezelésére 
szolgáló rendszer megerősítése. Különös figyelmet fordít a magas szinten 
elkövetett korrupció elleni küzdelem intézményi és jogszabályi keretének 
megerősítésére azáltal, hogy növeli az állami hatóságok tevékenységének 
átláthatóságát, ideértve a politikai vezetői szintet. Biztosítja a csalás- és 
korrupcióellenes intézkedések koherens végrehajtását mind a nemzeti, 
mind az uniós pénzügyi támogatás tekintetében. 
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A cselekvési terv tartalmazza legalább az alábbiakat: i. a korrupció 
visszaszorításának megerősítése; ii. a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos, a 
bűnüldöző hatóságok vizsgálataitól független közigazgatási ellenőrzési 
eljárások megerősítése (beleértve az ellenőrzési, felügyeleti és 
szankcionálási mechanizmusokat); iii. hatékony belső mechanizmusok 
kialakítása az integritási ügyekkel kapcsolatos ismeretterjesztésre és 
tudatosságnövelésre a kormányzatban (többek között a teljes személyzet 
általános képzése, valamint a felső vezetők és a politikai szint számára 
nyújtott bizalmas tanácsadás révén); iv. a Magyar Kormánytisztviselői Kar 
Hivatásetikai Kódexe alkalmazásának, valamint az önkormányzati 
gyakorlatoknak a felülvizsgálata a lobbistákkal való kapcsolattartással és az 
összeférhetetlenségi esetek elkerülésével kapcsolatos legjobb megoldások 
azonosítása és elősegítése érdekében; v. a GRECO meghatározása szerinti 
felső vezetői funkciót betöltő személyekre vonatkozó magatartási kódex 
elfogadása, közzététele és alkalmazásának megkezdése, amely egyértelmű 
iránymutatást nyújt az integritási kérdésekben (többek között a) a 
lobbistákkal való kapcsolattartás, b) a munkaviszony megszűnése utáni 
korlátozások [a köz- és magánszektorbeli pozíciók közötti „forgóajtó-
jelenség” kezelése] és c) a rokonok foglalkoztatása és foglalkoztatási célú 
beajánlása [nepotizmus] vonatkozásában); vi. az 1328/2020. (VI. 19.) 
kormányhatározatból eredő, 2023. június 30-ig végre nem hajtott, 
fennmaradó intézkedések azonnali határidővel történő végrehajtása. 
A ii. pont magában foglalja a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó szabályok 
hatálya alá tartozó személyek kötelezettségeivel kapcsolatos súlyos 
jogsértésekre vonatkozó hatékony, arányos és kellően visszatartó erejű 
szankciórendszer (ideértve a büntetőjogi és közigazgatási szankciókat is) 
bevezetésével kapcsolatos konkrét intézkedéseket. 
A mérföldkő akkor tekintendő teljesítettnek, ha a kormány – a 
Korrupcióellenes Munkacsoport (166. mérföldkő) korrupciómegelőzésre 
vonatkozó ajánlásainak mérlegelését követően és az előzetesen 
rendelkezésére bocsátott tervezet alapján – elfogadja és nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszi a stratégiát és a cselekvési tervet. 

179. 

C9.R7. Nemzeti 
korrupcióellenes 
stratégia és 
cselekvési terv 
kidolgozása és 
végrehajtása 

Mérföldkő 

A korrupcióellenes 
keretrendszer 
megerősítése 
Magyarországon 
az új nemzeti 
korrupcióellenes 
stratégia és a 
kapcsolódó 
cselekvési terv 

A cselekvési terv 
intézkedéseinek 
végrehajtásáról 
szóló jelentés 
elfogadása és 
közzététele 

   

1. negyedév 2026 

A kormány jelentést fogad el és tesz közzé, amelyben értékeli az új nemzeti 
korrupcióellenes stratégia és a cselekvési tervben előirányzott intézkedések 
végrehajtását. 
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intézkedéseinek 
hatékony 
végrehajtására 
vonatkozó 
értékelés révén 

180. 

C9.R8 Az ügyészség 
együttműködési 
rendszereinek 
korszerűsítése a 
korrupciós 
gyakorlatok kezelése 
érdekében. 

Mérföldkő 

Az ügyészségek 
minősített 
dokumentumaina
k kezelésére 
szolgáló új 
informatikai 
rendszer 
létrehozása. 

A minősített 
dokumentumok 
kezelésére szolgáló, 
a rendszerleírással 
összhangban lévő 
új informatikai 
rendszer teljes 
mértékben 
működőképes, 
működik, és az 
ügyészségek 
megkezdték annak 
használatát.  

   
2. 
negyedév  

2024  

Részletes rendszerleírás alapján létre kell hozni az ügyészi vizsgálatokban 
részt vevő legalább hét szervezeti egység adminisztratív munkáját és 
információcseréjét támogató és megkönnyítő, a minősített dokumentumok 
kezelésére szolgáló új informatikai rendszert. 
A mérföldkő akkor tekinthető teljesültnek, amikor az informatikai rendszer 
szükséges próbaüzemeit és a szükséges személyzet képzését követően a 
rendszer teljes mértékben működőképes, működik, és használatba vételre 
került (azaz az ügyészségi nyomozásokban részt vevő hét szervezeti egység 
megkezdte annak használatát). 

181. 

C9.R8 Az ügyészség 
együttműködési 
rendszereinek 
korszerűsítése a 
korrupciós 
gyakorlatok kezelése 
érdekében. 

Mérföldkő 

Az ügyészségek 
ügyiratainak 
kezelésére 
szolgáló új 
informatikai 
rendszer 
létrehozása. 

Az ügyiratok 
kezelésére szolgáló, 
a rendszerleírással 
összhangban lévő 
új informatikai 
rendszer teljes 
mértékben 
működőképes, 
működik, és az 
ügyészségek 
megkezdte annak 
használatát. 

   4. negyedév 2025 

Részletes rendszerleírások alapján létre kell hozni az ügyészi vizsgálatokban 
részt vevő legalább hét szervezeti egység adminisztratív munkáját és 
információcseréjét támogató és megkönnyítő, az ügyiratok kezelésére 
szolgáló új informatikai rendszert. 
A mérföldkő akkor tekinthető teljesültnek, amikor az informatikai rendszer 
szükséges próbaüzemeit és a szükséges személyzet képzését követően a 
rendszer teljes mértékben működőképes, működik, és használatba vételre 
került (azaz az ügyészségi nyomozásokban részt vevő hét szervezeti egység 
megkezdte annak használatát). 

182. 

C9.R9 
Szemléletformálás az 
egészségügyi 
hálapénz 
felszámolása 
érdekében  

Mérföldkő  

Szemléletformáló 
kampány indítása 
az egészségügyi 
hálapénz 
elfogadhatatlansá
gának tárgyában  

Aláírásra került a 
szemléletformáló 
kampányt 
végrehajtó 
vállalkozóval kötött 
szerződés, és a 
kampány 
megkezdődött. 
 

      
4. 
negyedév  

2022  

Részletes kampányprogramot kell készíteni annak biztosítására, hogy az 
egészségügyi hálapénz elfogadhatatlanságára vonatkozó szemléletformáló 
kampány eredményes legyen, és üzenete eljusson a polgárok többségéhez.  
A részletes kampányprogramot el kell fogadni, és a kampányprogram 
végrehajtására vonatkozó szerződést a végrehajtó vállalkozóval a Nemzeti 
Védelmi Szolgálatnak alá kell írnia.  
A Nemzeti Védelmi Szolgálat hivatalosan bejelenti a szemléletformáló 
kampány elindítását.  
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183. 

C9.R9 
Szemléletformálás az 
egészségügyi 
hálapénz 
felszámolása 
érdekében   

Mérföldkő 

Az egészségügyi 
hálapénz 
elfogadhatatlansá
gára vonatkozó 
szemléletformáló 
kampány első 
eredményeinek 
időközi értékelése 

A szemléletformáló 
kampány első 
eredményeiről 
szóló időközi 
értékelés 
véglegesítése  

   3. negyedév 2023 

Időközi értékelő jelentés készítése és elfogadása a szemléletformáló 
kampány első eredményeiről, amely feltünteti a levont tanulságokat, az 
elért polgárok számát, és megállapítja, hogy a szemléletformáló kampány 
előtti helyzethez képest hogyan változott a polgárok vélekedése a hálapénz 
elfogadhatatlanságáról 

184. 

C9.R9 
Szemléletformálás az 
egészségügyi 
hálapénz 
felszámolása 
érdekében   

Cél  

A befejezett 
szemléletformáló 
kampány során 
elért polgárok 
száma  

  Szám 0  5 000 000  
4. 
negyedév  

2024  

A cél akkor tekintendő elértnek, amikor a Nemzeti Védelmi Szolgálat 
elfogadja a kampány zárójelentését, és annak fő eredményeit 
nyilvánosságra hozza, ideértve a kampánnyal elért polgárok független 
felmérés által validált és az elfogadott kampányjelentésben szerepeltetett 
számát (legalább 5 000 000); a jelentés ismerteti az alkalmazott 
kampányeszközöket, az elért célcsoportokat, valamint a polgárok 
hozzáállásának az egészségügyi vesztegetésről szóló szemléletformáló 
kampány eredményeként bekövetkezett változását is. 

185. 

C9.R10 Az 
egyajánlatos 
közbeszerzési 
eljárások arányának 
csökkentése 

Cél 

Az uniós 
finanszírozású 
egyajánlatos 
közbeszerzési 
eljárások aránya 
nem haladhatja 
meg a 15 %-ot. 

 % 16 15 1. negyedév 2023  

A legalábbis részben uniós finanszírozású, becsült értékük alapján az uniós 
közbeszerzési értékhatárokat akár meghaladó, akár el nem érő – 2022. 
január 1. és legalább 2022. december 31. között lezárt – egyajánlatos 
közbeszerzési eljárások aránya az egységes piaci eredménytábla 
módszertanának megfelelően mérve 15 % alatt van. Az EUTAF minősítés 
nélküli ellenőri véleményt tartalmazó ellenőrzési zárójelentésében kell 
megerősíteni, hogy az egyajánlatos eljárások aránya – a fent említett 
módszertannak megfelelően számítva – 15 % alatt van.  

186. 

C9.R10 Az 
egyajánlatos 
közbeszerzési 
eljárások arányának 
csökkentése 

Cél 

A nemzeti 
finanszírozású 
egyajánlatos 
közbeszerzési 
eljárások aránya 
nem haladhatja 
meg a 32 %-ot. 

 % 36 32 1. negyedév 2023 

A kizárólag nemzeti finanszírozású, becsült értékük alapján az uniós 
közbeszerzési értékhatárokat akár meghaladó, akár el nem érő – 2022. 
január 1. és 2022. december 31. között lezárt – egyajánlatos közbeszerzési 
eljárások aránya az egységes piaci eredménytábla módszertanának 
megfelelően mérve 32 % alatt van. Az EUTAF minősítés nélküli ellenőri 
véleményt tartalmazó ellenőrzési zárójelentésében kell megerősíteni, hogy 
az egyajánlatos eljárások aránya – a fent említett módszertannak 
megfelelően számítva – 32 % alatt van. 

187. 

C9.R10 Az 
egyajánlatos 
közbeszerzési 
eljárások arányának 
csökkentése 

Cél 

Az uniós 
finanszírozású 
egyajánlatos 
közbeszerzési 
eljárások aránya 
nem haladhatja 
meg a 15 %-ot. 

  % 15 15 1. negyedév 2024 

A legalábbis részben uniós finanszírozású, becsült értékük alapján az uniós 
közbeszerzési értékhatárokat akár meghaladó, akár el nem érő – 2023. 
január 1. és 2023. december 31. között lezárt – egyajánlatos közbeszerzési 
eljárások aránya az egységes piaci eredménytábla módszertanának 
megfelelően mérve 15 % alatt van. Az EUTAF minősítés nélküli ellenőri 
véleményt tartalmazó ellenőrzési zárójelentésében kell megerősíteni, hogy 
az egyajánlatos eljárások aránya – a fent említett módszertannak 
megfelelően számítva – 15 % alatt van. 
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188. 

C9.R10 Az 
egyajánlatos 
közbeszerzési 
eljárások arányának 
csökkentése 

Cél 

A nemzeti 
finanszírozású 
egyajánlatos 
közbeszerzési 
eljárások aránya 
nem haladhatja 
meg a 24 %-ot. 

  %  32 24 1. negyedév 2024  

A kizárólag nemzeti finanszírozású, becsült értékük alapján az uniós 
közbeszerzési értékhatárokat akár meghaladó, akár el nem érő – 2023. 
január 1. és 2023. december 31. között lezárt – egyajánlatos közbeszerzési 
eljárások aránya az egységes piaci eredménytábla módszertanának 
megfelelően mérve 24 % alatt van. Az EUTAF minősítés nélküli ellenőri 
véleményt tartalmazó ellenőrzési zárójelentésében kell megerősíteni, hogy 
az egyajánlatos eljárások aránya – a fent említett módszertannak 
megfelelően számítva – 24 % alatt van. 

189. 

C9.R10 Az 
egyajánlatos 
közbeszerzési 
eljárások arányának 
csökkentése 

Cél 

Az uniós 
finanszírozású 
egyajánlatos 
közbeszerzési 
eljárások aránya 
nem haladhatja 
meg a 15 %-ot. 

  %  15 15  1. negyedév 2025  

A legalábbis részben uniós finanszírozású, becsült értékük alapján az uniós 
közbeszerzési értékhatárokat akár meghaladó, akár el nem érő – 2024. 
január 1. és 2024. december 31. között lezárt – egyajánlatos közbeszerzési 
eljárások aránya az egységes piaci eredménytábla módszertanának 
megfelelően mérve 15 % alatt van. Az EUTAF minősítés nélküli ellenőri 
véleményt tartalmazó ellenőrzési zárójelentésében kell megerősíteni, hogy 
az egyajánlatos eljárások aránya – a fent említett módszertannak 
megfelelően számítva – 15 % alatt van. 

190. 

C9.R10 Az 
egyajánlatos 
közbeszerzési 
eljárások arányának 
csökkentése 

Cél 

A nemzeti 
finanszírozású 
egyajánlatos 
közbeszerzési 
eljárások aránya 
nem haladhatja 
meg a 15 %-ot. 

  % 24 15 1. negyedév 2025 

A kizárólag nemzeti finanszírozású, az uniós közbeszerzési értékhatárokat 
akár meghaladó, akár el nem érő – 2024. január 1. és 2024. december 31. 
között lezárt – egyajánlatos közbeszerzési eljárások aránya az egységes piaci 
eredménytábla módszertanának megfelelően mérve 15 % alatt van. Az 
EUTAF minősítés nélküli ellenőri véleményt tartalmazó ellenőrzési 
zárójelentésében kell megerősíteni, hogy az egyajánlatos eljárások aránya – 
a fent említett módszertannak megfelelően számítva – 15 % alatt van. 

191. 

C9.R10 Az 
egyajánlatos 
közbeszerzési 
eljárások arányának 
csökkentése 

Cél 

Az uniós 
finanszírozású 
egyajánlatos 
közbeszerzési 
eljárások aránya 
nem haladhatja 
meg a 15 %-ot. 

 %  15  15  1. negyedév  2026  

A legalábbis részben uniós finanszírozású, becsült értékük alapján az uniós 
közbeszerzési értékhatárokat akár meghaladó, akár el nem érő – 2025. 
január 1. és 2025. december 31. között lezárt – egyajánlatos közbeszerzési 
eljárások aránya az egységes piaci eredménytábla módszertanának 
megfelelően mérve 15 % alatt van. Az EUTAF minősítés nélküli ellenőri 
véleményt tartalmazó ellenőrzési zárójelentésében kell megerősíteni, hogy 
az egyajánlatos eljárások aránya – a fent említett módszertannak 
megfelelően számítva – 15 % alatt van. 

192. 

C9.R10 Az 
egyajánlatos 
közbeszerzési 
eljárások arányának 
csökkentése 

Cél  

A nemzeti 
finanszírozású 
egyajánlatos 
közbeszerzési 
eljárások aránya 
nem haladhatja 
meg a 15 %-ot. 

  % 15 15 1. negyedév 2026 

A kizárólag nemzeti finanszírozású, becsült értékük alapján az uniós 
közbeszerzési értékhatárokat akár meghaladó, akár el nem érő – 2025. 
január 1. és 2025. december 31. között lezárt – egyajánlatos közbeszerzési 
eljárások aránya az egységes piaci eredménytábla módszertanának 
megfelelően mérve 15 % alatt van. Az EUTAF minősítés nélküli ellenőri 
véleményt tartalmazó ellenőrzési zárójelentésében kell megerősíteni, hogy 
az egyajánlatos eljárások aránya – a fent említett módszertannak 
megfelelően számítva – 15 % alatt van. 
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193. 

C9.R10 Az 
egyajánlatos 
közbeszerzési 
eljárások arányának 
csökkentése 

Cél 

Az uniós 
finanszírozású 
egyajánlatos 
közbeszerzési 
eljárások aránya 
nem haladhatja 
meg a 15 %-ot. 

 %  15  15  2. negyedév  2026  

A legalábbis részben uniós finanszírozású, becsült értékük alapján az uniós 
közbeszerzési értékhatárokat akár meghaladó, akár el nem érő – 2026. 
január 1. és 2026. március 31. között lezárt – egyajánlatos közbeszerzési 
eljárások aránya az egységes piaci eredménytábla módszertanának 
megfelelően mérve 15 % alatt van. Az EUTAF minősítés nélküli ellenőrzési 
jelentésében kell megerősíteni, hogy az egyajánlatos eljárások aránya – a 
fent említett módszertannak megfelelően számítva – 15 % alatt van. 

194. 

C9.R10 Az 
egyajánlatos 
közbeszerzési 
eljárások arányának 
csökkentése 

Cél 

A nemzeti 
finanszírozású 
egyajánlatos 
közbeszerzési 
eljárások aránya 
nem haladhatja 
meg a 15 %-ot. 

  % 15 15 2. negyedév 2026 

A kizárólag nemzeti finanszírozású, becsült értékük alapján az uniós 
közbeszerzési értékhatárokat akár meghaladó, akár el nem érő – 2026. 
január 1. és 2026. március 31. között lezárt – egyajánlatos közbeszerzési 
eljárások aránya az egységes piaci eredménytábla módszertanának 
megfelelően mérve 15 % alatt van. Az EUTAF minősítés nélküli ellenőri 
véleményt tartalmazó ellenőrzési zárójelentésében kell megerősíteni, hogy 
az egyajánlatos eljárások aránya – a fent említett módszertannak 
megfelelően számítva – 15 % alatt van. 

195. 

C9.R10 Az 
egyajánlatos 
közbeszerzési 
eljárások arányának 
csökkentése 

Mérföldkő 

Monitoring- és 
jelentéstételi 
eszköz 
(„egyajánlatos 
eljárásokra 
vonatkozó 
jelentéstételi 
eszköz”) 
létrehozása az 
uniós vagy 
nemzeti 
finanszírozású 
egyajánlatos 
közbeszerzési 
eljárásoknak az 
egységes piaci 
eredménytábla 
módszertanán 
alapuló nyomon 
követésére és az 
azokról való 
jelentéstételre 

A monitoring- és 
jelentéstételi 
eszköz teljesen 
üzemképes és 
működik, és 
ellenőrzik, hogy 
funkciói 
megfelelnek-e az 
egységes piaci 
eredménytábla 
módszertanának. 

      3. negyedév 2022 

A helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti első kifizetési kérelem 
benyújtása előtt a közbeszerzési rendszerért felelős minisztérium új 
monitoring- és jelentéstételi eszközt dolgoz ki egyrészt az uniós, másrészt a 
nemzeti finanszírozású, harmadrészt pedig a mindkét forrásból 
finanszírozott, az uniós közbeszerzési értékhatárokat akár meghaladó, akár 
el nem érő egyajánlatos közbeszerzési eljárások arányának az egységes piaci 
eredménytábla módszertanával összhangban történő megállapítására. 
A mérföldkő akkor tekintendő elértnek, amikor az ellenőrző hatóság 
(EUTAF) minősítés nélküli ellenőri véleményt tartalmazó ellenőrzési 
zárójelentése megerősíti, hogy a monitoring- és jelentéstételi eszköz 
teljesen üzemképes és működik, funkciói megfelelnek az egységes piaci 
eredménytábla módszertanának, és a rendszerben található, nyomon 
követésre, illetve jelentéstételre használt adatok (a földrajzi jelzések 
kivételével), az alapértékek tekintetében is, pontosak és teljesek. 
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196. 

C9.R10 Az 
egyajánlatos 
közbeszerzési 
eljárások arányának 
csökkentése 

Mérföldkő 

Rendelkezésre 
bocsátották az 
egyajánlatos 
eljárásokra 
vonatkozó 
jelentéstételi 
eszközön alapuló 
első írásbeli 
jelentést. 

Rendelkezésre 
bocsátották az 
egyajánlatos 
eljárásokra 
vonatkozó 
jelentéstételi 
eszközből származó 
információkon 
alapuló első írásbeli 
jelentést. 

   1. negyedév 2023 

A (195. mérföldkő szerint létrehozott és működtetett) egyajánlatos 
eljárásokra vonatkozó jelentéstételi eszközből származó információkon 
alapuló első írásbeli jelentést, beleértve az abszolút számadatokat és 
részarányokat, a földrajzi jelzéseket, valamint a szolgáltatások és termékek 
azonosítását, a közbeszerzésért felelős minisztérium készíti el, és azt 
nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni az EKR honlapján. A jelentésben azt is 
meg kell erősíteni, hogy a jelentéstételi eszköz frissítésre került a földrajzi 
jelzésekre vonatkozó adatokkal, és a kérdéses funkciók teljesen 
üzemképesek, működnek és a nyilvánosság rendelkezésére állnak. 
Megfelelő eljárásokat kell bevezetni annak biztosítására, hogy az illetékesek 
elkészítsék és nyilvánosan hozzáférhetővé tegyék a jelentéstételi eszközből 
származó információkon alapuló, következő évekre vonatkozó éves 
jelentéseket. 

197. 

C9.R11 Elektronikus 
Közbeszerzési 
Rendszer (EKR) 
fejlesztése az 
átláthatóság növelése 
érdekében  

Mérföldkő 

A nyilvánosság 
rendelkezésére 
állnak az EKR 
funkciói, amelyek 
lehetővé teszik a 
szerződés 
odaítéléséről szóló 
hirdetmények 
adatainak 
strukturált 
keresését és 
tömeges 
exportálását.  

Az új funkciókkal 
korszerűsített EKR 
teljes mértékben 
működőképes, és 
az adatbázis a 
nyilvánosság 
számára 
hozzáférhető.  

  
  

3. negyedév 2022  

Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) funkcióinak, amelyek lehetővé 
teszik a szerződés odaítéléséről szóló hirdetmények összes, a cégazonosító 
számokat is tartalmazó adatának (ideértve a konzorciumok egyes tagjainak 
nevét és – szabad szöveges formátumban – az alvállalkozók nevét is) 
strukturált, géppel olvasható (Boole-féle logikai operátorokkal is 
elvégezhető) keresését és tömeges exportját, a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv szerinti első kifizetési kérelem benyújtása előtt 
teljesen üzemképesnek kell lenniük és működniük kell. 
Az EKR említett keresési és exportálási funkcióinak lehetővé kell tenniük az 
adatok gyűjtését, szűrését és összehasonlítását a szerződés odaítéléséről 
szóló hirdetményeken átívelően és a különböző típusú hirdetményekből 
származó információkra kiterjedően, a közbeszerzés tárgyától is függetlenül. 
Rendszeresen (legalább negyedévente) frissítendő adatbázist kell létrehozni 
és közzétenni az EKR-ben, amely strukturált, gépileg feldolgozható 
információkat tartalmaz a közbeszerzési szerződések odaítéléséről szóló 
valamennyi hirdetményről. Az adatbázisban szereplő valamennyi gazdasági 
szereplőnek, beleértve a konzorciumok tagjait is, egyedi azonosítóval 
(adószámmal) azonosíthatónak kell lennie.  
Az adatbázist a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni. A közzétett 
adatbázisnak bárki számára regisztráció nélkül és ingyenesen 
hozzáférhetőnek és letölthetőnek kell lennie az EKR honlapjáról. 
A mérföldkő akkor tekintendő elértnek, amikor a próbaüzemet követően 
aktiválják az új funkciókat, és az adatok az EKR honlapján az új funkciók 
révén rendelkezésre állnak és hozzáférhetők a nyilvánosság számára. 

198. 

C9.R11 Elektronikus 
Közbeszerzési 
Rendszer (EKR) 
fejlesztése az 

Mérföldkő 
A nyilvánosság 
rendelkezésére 
állnak az EKR 
funkciói, amelyek 

Az alvállalkozókra 
vonatkozó adatok 
strukturált 
keresését és 

  
  

4. negyedév 2022  

Az EKR-nek az alvállalkozókra vonatkozó adatok strukturált keresését és 
tömeges exportálását lehetővé tevő új funkciói teljesen üzemképesek és 
működnek a helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti első kifizetési 
kérelem benyújtása előtt. 
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átláthatóság növelése 
érdekében 

lehetővé teszik az 
alvállalkozókra 
vonatkozó adatok 
strukturált 
keresését és 
tömeges 
exportálását. 

tömeges 
exportálását 
lehetővé tevő új 
funkciókkal 
frissített EKR 
teljesen 
működőképes és 
hozzáférhető a 
nyilvánosság 
számára. 

A mérföldkő akkor kerül elérésre, amikor a próbaüzemet követően 
aktiválják az új funkciókat, és az adatok az EKR honlapján az új funkciók 
révén rendelkezésre állnak és hozzáférhetők a nyilvánosság számára. 

199. 

C9.R11 Elektronikus 
Közbeszerzési 
Rendszer (EKR) 
fejlesztése az 
átláthatóság növelése 
érdekében 

Mérföldkő 

Az EKR funkciói, 
amelyek 2014. 
január 1-jéig 
visszamenően 
lehetővé teszik a 
szerződés 
odaítéléséről szóló 
hirdetmények 
adatainak 
strukturált 
keresését és 
tömeges 
exportálását, a 
nyilvánosság 
rendelkezésére 
állnak. 

2014. január 1-jéig 
visszamenően 
minden, szerződés 
odaítéléséről szóló 
adat kereshető és 
tömegesen 
exportálható az 
EKR rendszerben. 

   1. negyedév 2023 

2014. január 1-jéig visszamenően minden, a 197. mérföldkőnél említett, 
szerződés odaítéléséről szóló adatnak rendelkezésre kell állnia keresésre és 
tömeges exportálásra és hozzáférhetőnek kell lennie az EKR-ben, 
összhangban a 197. és a 198. mérföldkőnél előírt kritériumokkal. 
A mérföldkő akkor tekintendő elértnek, amikor a vonatkozó adatok 
rendelkezésre állnak és hozzáférhetők a nyilvánosság számára az EKR 
honlapján. 

200. 

C9.R12 A 
közbeszerzések 
teljesítménymérési 
keretrendszerének 
felállítása 

Mérföldkő 

A közbeszerzések 
teljesítménymérés
i keretének 
létrehozása 
 

A közbeszerzések 
hatékonyságát és 
költséghatékonyság
át, valamint a 
verseny alacsony 
szintje által 
leginkább érintett 
ágazatokban a 
korlátozott verseny 
okait értékelő 
teljesítménymérési 
keretrendszer 
létrehozásáról 

   3. negyedév 2022 

Kormányhatározat elfogadása a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
szerinti első kifizetési kérelem benyújtása előtt egy átfogó 
teljesítménymérési keretrendszer független nem kormányzati szervezetek 
és közbeszerzési szakértők tényleges bevonásával történő létrehozásáról, 
mely a közbeszerzések hatékonyságának és költséghatékonyságának 
értékelésére szolgál. 
A határozat megállapítja legalább i. a független nem kormányzati 
szervezetek bevonására vonatkozó kiválasztási kritériumokat, melyek 
megegyeznek a 201. mérföldkőnél rögzített kritériumokkal, ii. a független 
közbeszerzési szakértőkre vonatkozó kiválasztási kritériumokat, iii. a 
kiválasztott nem kormányzati szervezetek és a független közbeszerzési 
szakértők feladatait és szerepkörét, iv. a teljesítménymérési keretrendszer 
eredményeinek éves közzétételére vonatkozó kötelezettségvállalást, v. a 
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szóló 
kormányhatározat 
elfogadása 

teljesítménymérési keretrendszer tartalmára vonatkozó 
minimumkövetelményeket. 

201. 

C9.R12 A 
közbeszerzések 
teljesítménymérési 
keretrendszerének 
felállítása 

Mérföldkő  

A közbeszerzések 
teljesítménymérés
i 
keretrendszerének 
működésbe lépése  

A közbeszerzések 
hatékonyságát és 
költséghatékonyság
át, valamint a 
verseny alacsony 
szintje által 
leginkább érintett 
ágazatokban a 
korlátozott verseny 
okait értékelő 
teljesítménymérési 
keretrendszer 
működésbe lépése  

   4. negyedév 2022 

A közbeszerzések hatékonyságának és költséghatékonyságának, valamint az 
egyajánlatos közbeszerzési eljárások lehetséges okainak és 
következményeinek értékelésére szolgáló, rendszeres használat céljából 
független nem kormányzati szervezetek és közbeszerzési szakértők 
bevonásával kifejlesztendő teljesítménymérési keretrendszer működésbe 
lépése a helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti első kifizetési 
kérelem benyújtása előtt.  
Ez a teljesítménymérési keretrendszer lehetővé teszi különösen a 
következők éves elemzését: i. a sikertelen közbeszerzési eljárások aránya és 
okai, ii. a szerződés végrehajtása során teljes mértékben törölt szerződések 
aránya (mind a számuk, mind az értékük tekintetében), iii. a szerződések 
teljesítésében bekövetkező késedelmek aránya, iv. a költségtúllépések 
előfordulási aránya (a részarányuk és a mértékük), v. azon odaítélt 
közbeszerzési szerződések aránya, amelyekben kifejezetten figyelembe 
veszik a teljes életciklust vagy az életciklusra vonatkozó költségeket, vi. a 
kis- és középvállalkozások sikeres részvételének aránya a 
közbeszerzésekben, ágazatokon átívelően és az érintett ágazatok szerinti 
bontásban (a közös közbeszerzési szójegyzék szerinti felosztások és 
csoportok alapján), a nemzeti és uniós finanszírozású egyajánlatos 
közbeszerzési eljárások értéke külön-külön és/vagy együttesen, és hogy ez 
az érték hogyan viszonyul a nemzeti és uniós finanszírozású közbeszerzési 
eljárások teljes értékéhez külön-külön és/vagy együttesen.  
Az elemzést a közbeszerzésért felelős minisztérium illetékes szervezeti 
egysége végzi a kiválasztott független nem kormányzati szervezetek és 
független közbeszerzési szakértők teljes körű és tényleges bevonásával. Az 
elemzés eredményét nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni minden év 
február 28-áig az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer honlapján. Ami ezt az 
elemzést és a közbeszerzési piac más jelentős szempontjait, pl. a 
közbeszerzési eljárás típusát illeti, a teljesítménymérési keretrendszer 
tartalmazza a releváns mutatók meghatározását és a megfelelő mértékig az 
egyajánlatos eljárásokra vonatkozó jelentéstételi eszközben (195. 
mérföldkő) rendelkezésre álló adatokra támaszkodik, és kiváltképp elemzi 
az érintett szolgáltatásokat, termékeket, ágazatokat és ajánlatkérő 
szerveket. 
A független nem kormányzati szervezeteket nyilvános, átlátható és 
megkülönböztetésmentes kiválasztási eljárás keretében, a szakértelemre és 
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a teljesítményre vonatkozó objektív kritériumok alapján kell kiválasztani. A 
kiválasztási kritériumoknak a közbeszerzés területével kapcsolatos 
bizonyított szakértelemre, szakmai hírnévre és kellően hosszú, ellenőrizhető 
tevékenységre, valamint a politikai pártok befolyásától való függetlenségre 
kell vonatkozniuk. 
A mérföldkő akkor tekintendő elértnek, amikor a kormány elfogadja a 
teljesítménymérési keretrendszer fenti leírásnak megfelelő részletes 
dokumentációját és éves használatát, hatályba lépett a kapcsolódó 
kormányhatározat, és a teljesítménymérési keretrendszer a kiválasztott 
független nem kormányzati szervezetek és független közbeszerzési 
szakértők bevonásával kidolgozásra került, és teljesen üzemképes. 

202. 

C9.R12 A 
közbeszerzések 
teljesítménymérési 
keretrendszerének 
felállítása 

Mérföldkő 

A közbeszerzések 
teljesítménymérés
i keretrendszere 
alapján végzett 
első éves elemzés 

A közbeszerzések 
hatékonyságát és 
költséghatékonyság
át, valamint a 
verseny alacsony 
szintje által 
leginkább érintett 
ágazatokban a 
korlátozott verseny 
okait értékelő első 
éves – 2022-re 
vonatkozó – 
elemzés 
közzététele  

   1. negyedév 2023 

A közbeszerzésért felelős minisztérium illetékes szervezeti egysége elvégzi a 
kiválasztott független nem kormányzati szervezetek és független 
közbeszerzési szakértők teljes körű és tényleges bevonásával a 201. 
mérföldkő szerinti első, 2022-re vonatkozó éves elemzést, és az értékelés 
eredményét nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni az Elektronikus 
Közbeszerzési Rendszer honlapján.  
Megfelelő eljárásokat kell bevezetni annak biztosítására, hogy elkészítsék és 
nyilvánosan hozzáférhetővé tegyék a következő évekre vonatkozó éves 
elemzéseket. 

203. 

C9.R13 A 
közbeszerzési verseny 
szintjének növelésére 
irányuló cselekvési 
terv elfogadása 

Mérföldkő  

Cselekvési terv 
elfogadása a 
közbeszerzési 
verseny szintjének 
növelésére  

A kormány által 
elfogadott 
cselekvési terv 
közzététele 

   1. negyedév 2023 

A kormány átfogó cselekvési tervet fogad el és bocsát nyilvánosan 
rendelkezésre a közbeszerzési verseny szintjének növelésére. 
A cselekvési tervben szereplő intézkedéseknek a következőkön kell 
alapulniuk: i. a közbeszerzés területén a verseny megkönnyítését célzó 
bevált gyakorlatok értékelése (az (EU, Euratom) 2020/2092 rendelet szerinti 
korrekciós intézkedésekből és a 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 
végrehajtásából származó információk figyelembevételével); ii. a 
teljesítménymérési keretrendszer első eredményei (lásd a 201. 
mérföldkövet) és az azok alapján a közbeszerzés terén a versenyt elősegítő 
intézkedésekre vonatkozóan kidolgozott javaslatok; és iii. amennyiben 
rendelkezésre állnak, az Integritás Hatóságnak (lásd a 161. mérföldkövet) a 
közbeszerzések integritásáról szóló jelentésekben foglalt, közbeszerzési 
versennyel kapcsolatos megállapításai, határozatai és ajánlásai. A iii. ponton 
alapuló intézkedéseknek elő kell mozdítaniuk és eredményessé kell tenniük 
a közbeszerzések integritásának ellenőrzését. 
A cselekvési terv: i. minden évre konkrét és mérhető célokat határoz meg; ii. 
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meghatározza a releváns célok elérésére kialakított intézkedéseket; iii. 
konkrét határidőket állapít meg az intézkedések végrehajtására, és 
megfelelő mutatókat határoz meg az egyes intézkedésekre vonatkozóan a 
végrehajtás előrehaladásának nyomon követéséhez; iv. mindegyik 
intézkedés végrehajtására nézve megjelöli a felelős intézményeket vagy 
hatóságokat; v. a célok elérését értékelő monitoringmechanizmusokat alakít 
ki; vi. a cselekvési terv évenkénti felülvizsgálatára és szükség esetén 
módosítására vonatkozó külön rendelkezést állapít meg; vii. biztosítja, hogy 
a cselekvési tervben vagy annak módosításaiban szereplő intézkedések 
végrehajtásának éves állása haladéktalanul nyilvánosan hozzáférhető 
legyen. 
Az intézkedések módosíthatják a jogi keretet, és változásokat vezethetnek 
be a közbeszerzési gyakorlatokban, például az alkalmazott szokásos 
feltételekben vagy a szerződéses rendelkezésekben.  

204. 

C9.R13 A 
közbeszerzési verseny 
szintjének növelésére 
irányuló cselekvési 
terv elfogadása 

Mérföldkő 

Első éves 
felülvizsgálatát 
követően a 
cselekvési terv 
módosítása a 
közbeszerzési 
verseny szintjének 
növelése 
érdekében 

A cselekvési terv 
első éves 
felülvizsgálata 
elfogadásra került 
és közzé lett téve. 

   1. negyedév 2024 

A kormány elfogadja és nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az első éves 
felülvizsgálat keretében módosított cselekvési tervet, a felülvizsgálat 
eredményét, valamint egy dokumentumot, mely ismerteti a cselekvési 
tervben foglalt egyes intézkedések végrehajtásának aktuális állását. A 
felülvizsgált cselekvési terv világosan és részletesen kifejti, milyen 
intézkedéseket kell hozni (és ez mely hatóságoknak a feladata) a meg nem 
hozott intézkedések pótlására, valamint az Integritás Hatóság 
megállapításainak, határozatainak és ajánlásainak figyelembevételére (ha 
ezek jelentőséggel bírnak a közbeszerzési verseny javítása szempontjából). 

205. 

C9.R14 Képzési és 
támogatási rendszer 
a mikro-, kis- és 
középvállalkozások 
számára a 
közbeszerzésben való 
részvételük fokozása 
érdekében 

Mérföldkő 

Képzési rendszer 
indítása a mikro-, 
kis- és 
középvállalkozáso
k számára a 
közbeszerzésben 
való részvételük 
fokozása 
érdekében 

A rendszer 
elindítása 

   2. negyedév 2023 

Képzési rendszer indítása, melynek keretében legalább 2 200 mikro-, kis- és 
középvállalkozás részesülhet ingyenes képzésben (kiváltképp mikro- és 
kisvállalkozások) újonnan kifejlesztett képzési és e-learning tananyagok 
használatával. A képzési rendszer kidolgozását a közbeszerzésért felelős 
minisztérium koordinálja.  
A képzés biztosítja a mikro-, kis- és középvállalkozások számára a 
legfontosabb elméleti és gyakorlati információkat arról, hogy hogyan 
készülhetnek fel, illetve vehetnek részt sikeresen a közbeszerzési 
eljárásokban. A képzési anyagok kiterjednek különösen a jogorvoslati 
lehetőségek hatékony alkalmazására és a közbeszerzési szerződések 
teljesítése során felmerülő sajátosságokra. 
Biztosítani kell, hogy egyazon vállalkozás munkatársai korlátozott számban 
vegyenek részt az egyes képzésekben. 
Online regisztrációs mechanizmust kell létrehozni a képzésekhez és az e-
learning tanfolyamokhoz való hozzáféréshez. Biztosítani kell a részvétel 
nyomon követését az online rendszer bejelentkezési adatainak és a 
képzések során megválaszolandó tesztkérdések használata révén. A 
közbeszerzésért felelős minisztérium biztosítja, hogy az érdeklődő mikro-, 
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kis- és középvállalkozások is regisztrálni tudjanak a közelgő képzésekről 
tájékoztató e-mail-értesítésekre, melyek kitérnek a tanfolyam anyagával és 
a regisztrációs folyamattal kapcsolatos részletekre is. 
Biztosítani kell i. a mikro-, kis- és középvállalkozások részvételének 
folyamatos nyomon követését, ii. adatbázis vezetését a résztvevőkről, iii. 
olyan nyomonkövetési mechanizmus létrehozását, mely lehetővé teszi 
minden résztvevőnek, hogy visszajelzést adjon a képzés és a képzési 
anyagok hatékonyságáról és hasznosságáról.  

206. 

C9.R14 Képzési és 
támogatási rendszer 
a mikro-, kis- és 
középvállalkozások 
számára a 
közbeszerzésben való 
részvételük fokozása 
érdekében 

Cél  

A közbeszerzési 
gyakorlatokról 
szóló képzésben 
részesült mikro-, 
kis- és 
középvállalkozáso
k száma 

 szám 0 1 000 1. negyedév 2024 

A cél akkor tekintendő elértnek, amikor a képzési vagy e-learning naplók 
tanúsága szerint legalább 1 000 mikro-, kis- és középvállalkozás képviselője 
sikeresen elvégezte a 205. mérföldkőnél előírt követelményeknek megfelelő 
képzési rendszer keretébe illeszkedő tréningek vagy e-learning tanfolyamok 
legalább egyikét.  

207. 

C9.R14 Képzési és 
támogatási rendszer 
a mikro-, kis- és 
középvállalkozások 
számára a 
közbeszerzésben való 
részvételük fokozása 
érdekében 

Cél  

A közbeszerzési 
gyakorlatokról 
szóló képzésben 
részesült mikro-, 
kis- és 
középvállalkozáso
k összesített  
száma  

 Darab  1 000 2 200 2. negyedév 2026  

A cél akkor tekintendő elértnek, amikor a képzési vagy e-learning naplók 
tanúsága szerint legalább további 1 200 mikro-, kis- és középvállalkozás 
(azaz összesen 2 200 mikro-, kis- és középvállalkozás) képviselője sikeresen 
elvégezte a 205. mérföldkőnél előírt követelményeknek megfelelő képzési 
rendszer keretébe illeszkedő tréningek vagy e-learning tanfolyamok 
legalább egyikét.  

208. 

C9.R14 Képzési és 
támogatási rendszer 
a mikro-, kis- és 
középvállalkozások 
számára a 
közbeszerzésben való 
részvételük fokozása 
érdekében 

Mérföldkő 

A mikro-, kis- és 
középvállalkozáso
k közbeszerzésben 
való részvételének 
megkönnyítésére 
irányuló képzési 
rendszer 
értékelése 

A végső értékelés 
nyilvánosan 
elérhető. 

   2. negyedév 2026 

Közzé kell tenni egy értékelő jelentést a képzési intézkedés 
eredményességéről és hatékonyságáról, mely értékeli mindenekelőtt i. a 
képzési rendszer eredményeit, ii. a levont tanulságokat és azt, hogy azok 
alapján hogyan lehetne javítani a jövőben indítandó képzési rendszereket, 
és iii. a képzési rendszer hosszú távú hatásait a mikro-, kis- és 
középvállalkozások közbeszerzési eljárásokban való részvételére. Az 
értékelésben figyelembe kell venni a résztvevőknek a nyomonkövetési 
mechanizmus révén begyűjtött visszajelzéseit is. 

209. 

C9.R14 Képzési és 
támogatási rendszer 
a mikro-, kis- és 
középvállalkozások 
számára a 
közbeszerzésben való 
részvételük fokozása 
érdekében 

Mérföldkő 

A mikro-, kis- és 
középvállalkozáso
k 
közbeszerzésekbe
n való részvétellel 
kapcsolatos 
költségeinek 
kompenzációjára 
szolgáló 

A rendszer 
elindítása 

   1. negyedév 2023 

Létre kell hozni egy olyan támogatási rendszert, amely objektív, 
megkülönböztetésmentes és átlátható kiválasztási kritériumok alapján 
közvetlenül a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak (és kiemelten a mikro- 
és kisvállalkozásoknak) kifizetendő átalány költségtérítést biztosít a 
közbeszerzési eljárásokban való részvételükkel kapcsolatos költségeik után 
annak érdekében, hogy elősegítse a közbeszerzésekben való részvételüket 
és megszüntesse a részvétel akadályait. A támogatási rendszer keretében 
nyújtott pénzügyi támogatásnak ki kell terjednie különösen az akkreditált 
közbeszerzési tanácsadók igénybevételével összefüggő költségek térítésére, 
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támogatási 
program 
létrehozása  

de nem fedezheti az egyes vállalkozások közbeszerzésben való részvétellel 
kapcsolatban felmerülő összes költségét. 
Csak azok a mikro-, kis- és középvállalkozások lehetnek jogosultak 
támogatásra, amelyek i. érvényes ajánlatot nyújtottak be közbeszerzési 
eljárásban (vagyis azok az ajánlattevők, akik teljes ajánlattételi 
dokumentációt nyújtottak be a közbeszerzés eljárás keretében, és teljesítik 
a kizárási és a kiválasztási kritériumokat egyaránt) és ii. a kérdéses 
ajánlattétel benyújtását megelőző tizenkét hónapban nem vettek részt 
másik közbeszerzési eljárásban. 
Korlátozni kell az egyazon vállalkozás által benyújtott, támogatás iránti 
kérelmek számát. 

210. 

C9.R14 Képzési és 
támogatási rendszer 
a mikro-, kis- és 
középvállalkozások 
számára a 
közbeszerzésben való 
részvételük fokozása 
érdekében 

Mérföldkő 

Félidős értékelés 
készítése a 
támogatási 
rendszer 
hozzáadott 
értékéről és 
hatékonyságáról 

A félidős értékelés 
végleges verziója 
nyilvánosan 
elérhető 

   3. negyedév 2024 

A támogatási rendszer hozzáadott értékéről és hatékonyságáról szóló 
félidős értékelő jelentést nyilvánosságra kell hozni.  
Az értékelésnek különösen a következőkön kell alapulnia: i. a pénzügyi 
támogatás iránti érdeklődés (a programban való részvétel), ii. a programban 
részt vevő nyertes mikro-, kis- és középvállalkozások aránya a közbeszerzési 
eljárásokban, és iii. a támogatásban részesült mikro-, kis- és 
középvállalkozások visszajelzései. Az értékelésnek azt is elemeznie kell, hogy 
a részt vevő vállalkozások mely ágazatokban tevékenykednek, és hogy olyan 
ágazatokról van-e szó, ahol a mikro-, kis- és középvállalkozások részvétele 
általában alacsony.  
A félidős értékelés elemzi, hogy szükség van-e célzott kommunikációs 
tevékenységre más ágazatokban működő vállalkozások eléréséhez, és hogy 
az elemzés eredményei alapján módosítani kell-e a program végrehajtását. 

211. 

C9.R14 Képzési és 
támogatási rendszer 
a mikro-, kis- és 
középvállalkozások 
számára a 
közbeszerzésben való 
részvételük fokozása 
érdekében 

Cél  

A közbeszerzési 
költségkompenzác
ióra szolgáló 
átalányösszegű 
támogatásban 
részesülő mikro-, 
kis- és 
középvállalkozáso
k száma  

  Szám  0  1 800 2. negyedév 2026  

A cél akkor valósul meg, amikor legalább 1 800, közbeszerzésen 
ajánlattevőként részt vevő vállalkozás megkapta kapcsolódó költségeinek 
ellentételezését a támogatási rendszerben a 209. mérföldkőben 
meghatározott követelményekkel összhangban, amint azt a támogatási 
rendszert kezelő hatóság hivatalos kifizetései és könyvelési nyilvántartása 
bizonyítják.  

212. 

C9.R14 Képzési és 
támogatási rendszer 
a mikro-, kis- és 
középvállalkozások 
számára a 
közbeszerzésben való 
részvételük fokozása 
érdekében 

Mérföldkő 

A támogatási 
rendszer 
hozzáadott 
értékére és 
eredményességér
e vonatkozó végső 
értékelés 
elkészítése 

A végső értékelés 
nyilvánosan 
elérhető. 

   2. negyedév 2026 

A támogatási rendszer hozzáadott értékéről és hatékonyságáról szóló végső 
értékelő jelentést nyilvánosságra kell hozni.  
Az értékelésnek különösen a következőkön kell alapulnia: i. a pénzügyi 
támogatás iránti érdeklődés (a rendszerben való részvétel), ii. a támogatási 
rendszerben részt vevő nyertes mikro-, kis- és középvállalkozások 
közbeszerzési eljárásokban elért aránya, valamint iii. a támogatásban 
részesült mikro-, kis- és középvállalkozások visszajelzései. Az értékelésnek 
azt is elemeznie kell, hogy a részt vevő vállalkozások mely ágazatokban 
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tevékenykednek, és hogy olyan ágazatokról van-e szó, ahol a mikro-, kis- és 
középvállalkozások részvétele általában alacsony. 

213. C9.R15 Az Országos 
Bírói Tanács 
szerepének és 
hatásköreinek 
megerősítése az 
Országos Bírósági 
Hivatal elnöke 
hatásköreinek 
ellensúlyozása 
érdekében  

Mérföldkő Az Országos Bírói 
Tanács szerepének 
megerősítését és 
függetlenségének 
megóvását célzó 
jogszabály-
módosítások 
hatálybalépése 

A hatálybalépésre 
vonatkozó 
rendelkezés a 
jogszabály-
módosításokban 

   1. negyedév 2023 A helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti első kifizetési kérelem 
benyújtása előtt hatálybalépnek és alkalmazásra kerülnek azok a jogszabályi 
módosítások, amelyek biztosítják az Országos Bírói Tanács (OBT) szerepének 
és hatásköreinek az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke hatásköreinek 
hatékony ellensúlyozása céljából való megerősítését.  
 
A jogszabály-módosítások  
a) erősebb hatásköröket hoznak létre az OBT számára annak érdekében, 

hogy az hatékonyan gyakorolhassa alkotmányos szerepét a bíróságok 
központi igazgatásának felügyeletében, megőrizve ugyanakkor a 
Tanács függetlenségét, amely azon alapul, hogy tagjait bírák választják 
meg.  

 
Ami az egyedi határozatokat illeti, a jogszabály-módosítások biztosítják, 
hogy az OBT indokolással ellátott, kötelező erejű véleményt adjon a 
következő kérdésekben:  
i. a bírói és a bírósági vezetői álláshelyekre vonatkozó 

kinevezési eljárásoknak az OBH elnöke általi 
megsemmisítése, amennyiben van legalább egy olyan 
alkalmas pályázó, akit az adott bíróság bírái támogatnak;  

ii. a bíráknak az OBH elnöke általi áthelyezése más bíróságokra 
– beleértve a kirendeléseket is – a 2011. évi CLXII törvény 
27., 27/A., 31. és 32. §-a szerint, az OBH-hoz történő 
kirendelések kivételével;  

iii. a bíráknak az OBH elnöke általi, belegyezésük nélkül történő 
eltávolítása a különleges – többek között közigazgatási – 
ügyeket tárgyaló bírák köréből;  

iv. az OBH elnöki és elnökhelyettesi tisztségére pályázó 
személyek alkalmassága, amelyeknek a betöltésére a 
köztársasági elnök, illetve az OBH elnöke tehet javaslatot; Az 
alkalmassági kritériumokat, beleértve a függetlenséget, a 
pártatlanságot, a feddhetetlenséget és az integritást 
törvényben kell meghatározni. A jogszabály-módosítások 
biztosítják, hogy az OBT által alkalmatlannak ítélt jelöltek 
számára rendelkezésre álljon gyorsított bírósági 
felülvizsgálat az illetékes bíróság előtt. 
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Ami a szabályozásokat illeti, a jogszabály-módosítások biztosítják, hogy 
az OBT indokolással ellátott, kötelező erejű véleményt adjon a 
következő kérdésekben: 
i. a jogi kereten belül az igazságügyi álláshelyekre benyújtott 

pályázatok elbírálása során alkalmazott pontrendszer;  
ii. a bíráknak és bírósági vezetőknek adott jutalmak és egyéb 

juttatások odaítélésének részletes feltételei;  
iii. a bírák képzésével kapcsolatos rendszerre vonatkozó 

szabályok;  
iv. a bírák munkaterhének értékelésére szolgáló adatlap és 

módszertan, valamint a „Peres és nemperes ügyérkezés 
országosan bírósági szint és ügytípus szerinti bontásban”;  

v. a bírói álláshelyek száma az egyes bíróságokon – beleértve a 
Kúriát – és azok kollégiumaiban az éves költségvetésben 
meghatározott kereteken belül;  

 
b) a bíróságok igazgatásával kapcsolatos valamennyi dokumentumhoz, 

információhoz és adathoz (beleértve a személyes adatokat is) való 
hozzáférés jogának biztosítása az OBT számára. A jogszabály-
módosítások továbbá rendelkeznek arról, hogy az OBT határozza meg 
az OBH elnöke által kiadandó féléves jelentés szerkezetét; 

 
c) jogképesség és költségvetési autonómia biztosítása az OBT számára, 

valamint annak garantálása, hogy megfelelő erőforrásokkal – többek 
között személyzettel és hivatali helyiségekkel – rendelkezzen feladatai 
hatékony ellátásához. A jogszabály-módosítások emellett kimondják 
azt is, hogy az OBT-beli feladataik ellátása érdekében az OBT bírói 
tagjai mentesítést kapjanak ítélkezési feladataik alól ahhoz hasonló 
mértékben, mint amilyen mértékben a törvényszéki elnökök 
mentesítést élveznek ítélkezési feladataik alól. A jogszabály-
módosítások úgy rendelkeznek, hogy az OBT bírói tagjai csak a 
következő hivatali időszakra választhatók újra, az OBT bírói tagjai saját 
maguk közül választják ki az OBT elnökét, és hogy a bírósági elnökök és 
alelnökön az OBT tagjaként nem vesznek részt a saját igazgatási 
tevékenységükkel kapcsolatos tanácskozásokon és szavazáson. 

 

d) annak biztosítása, hogy az OBT jogkörének védelme és jogainak 
érvényesítése érdekében jogosult legyen az illetékes bírósághoz és az 
Alkotmánybírósághoz fordulni; 
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e) OBT-vel való konzultáció kötelezettségének megállapítása az 
igazságszolgáltatási rendszert érintő jogszabály-javaslatok 
tekintetében, valamint jog biztosítása az említett kérdésekben a 
kormányhoz intézett új jogszabályalkotási javaslatok benyújtására; 

 

f) az ideiglenes bírósági elnökök kinevezésére vonatkozó 
megkülönböztetésmentes szabályok törvénybe foglalása a bíróságon 
belüli tisztségek előre meghatározott rangsora révén, az alábbiak 
szerint: i. a bíróság elnökének akadályoztatása esetén az elnök 
hatásköreit az alelnök gyakorolja; ii. az alelnök akadályoztatása esetén 
az elnök hatásköreit a bírói kollégiumok vezetői közül az gyakorolja, aki 
bíróként a leghosszabb hivatalban töltött idővel rendelkezik; ii. a 
kollégiumvezető akadályoztatása esetén az elnök hatásköreit a bírói 
tanácsok vezetői közül az gyakorolja, aki bíróként a leghosszabb 
hivatalban töltött idővel rendelkezik; 

 

g) annak megtiltása, hogy az OBH elnöke a bírákat kirendelésüket 
követően magasabb szintű bíróságra ossza be, mint amilyen szinten 
kirendelésük előtt ítélkezési tevékenységet folytattak. 

214. C9.R16 A Kúria bírói 
függetlenségének 
megerősítése 

Mérföldkő A Kúria bírói 
függetlenségének 
megerősítését 
célzó módosítások 
hatálybalépése 

Elfogadott és 
hatályos 
módosítások a Kúra 
elnökének 
megválasztására, az 
ügyelosztási rendre 
és a Kúria 
működésére 
vonatkozóan 

   1. negyedév 2023 A helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti első kifizetési kérelem 
benyújtása előtt:  
a) hatályba lépnek és alkalmazásra kerülnek a Kúria elnökének 

megválasztására vonatkozó szabályokat módosító jogszabály-

módosítások, amelyek célja annak biztosítása, hogy i. a pályázók 

legalább ötéves bírói tapasztalattal rendelkezzenek; ii. a Kúria elnöke 

ne legyen újraválasztható; iii. az OBT indokolással ellátott, kötelező 

erejű véleményt adjon a Kúria elnöki tisztségére pályázó személyek 

alkalmasságáról, amelynek betöltésére a köztársasági elnök tehet 

javaslatot. Az alkalmassági kritériumokat, beleértve a függetlenséget, a 

pártatlanságot, a feddhetetlenséget és az integritást törvényben kell 

meghatározni. A jogszabály-módosítások biztosítják, hogy az OBT által 

alkalmatlannak ítélt jelöltek számára rendelkezésre álljon gyorsított 

bírósági felülvizsgálat az illetékes bíróság előtt. 

 

b) Hatályba lépnek a Kúria ügyelosztási rendjére vonatkozó jogszabályok 

módosításai és egyéb módosítások annak biztosítása céljából, hogy i. az 

elektronikus úton nyilvántartásba vett ügyek emberi beavatkozás 

nélkül kapjanak ügyszámot; ii. az ügyek tanácsok közötti elosztása előre 

meghatározott, objektív kritériumok alapján történjen; iii. az ügyben 
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eljáró bírói testület összeállítása egy egyelőre meghatározott 

algoritmus alapján történjen; iv. az eljárásban részt vevő felek az ügy 

iratai alapján képesek legyenek meggyőződni arról, hogy az 

ügyelosztási szabályok alkalmazása megfelelően történt-e; v. a Kúria 

bírói tanácsa és az érintett kollégium kötelező erejű véleményt adjon 

az ügyelosztási rendszerről; 

 

c) hatályba lépnek és alkalmazásra kerülnek a Kúria működésére 
vonatkozó szabályokat a következők révén módosító jogszabály-
módosítások:  
i. erősebb jogkörök biztosítása a Kúria bírói tanácsa és érintett 

kollégiumai számára, biztosítva különösen azt, hogy 
kötelező erejű véleményt adjanak a következőkről:  
a) a kollégiumvezetői és kollégiumvezető-helyettesi 

tisztségekre, a tanácselnöki tisztségekre, valamint a 
Kúria főtitkári tisztségére pályázó személyek; 

b) a Kúriához történő kirendelések; 
ii. azon lehetőség megszüntetése, hogy az Alkotmánybíróság 

tagjait rendes pályázati eljárás lefolytatása nélkül bíróvá, 
majd a Kúria tagjává nevezzék ki; 

iii. annak biztosítása, hogy az OBT indokolással ellátott, 
kötelező erejű véleményt adjon a Kúria alelnöki tisztségére 
pályázó személyek alkalmasságáról, amelynek betöltésére a 
Kúria elnöke tehet javaslatot. Az alkalmassági kritériumokat, 
beleértve a függetlenséget, a pártatlanságot, a 
feddhetetlenséget és az integritást törvényben kell 
meghatározni. A jogszabály-módosítások biztosítják, hogy az 
OBT által alkalmatlannak ítélt jelöltek számára 
rendelkezésre álljon gyorsított bírósági felülvizsgálat az 
illetékes bíróság előtt. 

iv. annak biztosítása, hogy az OBT a 213. mérföldkőnél 
hivatkozott megerősített hatáskörei a Kúria elnöke 
vonatkozásában is érvényesüljenek, amennyiben kinevező 
hatóságként jár el (a 2011. évi CLXII. törvénnyel 
összhangban). 
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215. C9.R17 Az Európai 
Unió Bírósága elé 
terjesztett előzetes 
döntéshozatali 
eljárások 
akadályainak 
megszüntetése 
 

Mérföldkő Az Európai Unió 
Bírósága elé 
terjesztett 
előzetes 
döntéshozatali 
eljárások 
akadályainak 
megszüntetését 
célzó jogszabály-
módosítások 
hatálybalépése 

A hatálybalépésre 
vonatkozó 
rendelkezések a 
jogszabály-
módosításokban  

   1. negyedév 2023 A helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti első kifizetési kérelem 
benyújtása előtt hatálybalépnek és alkalmazásra kerülnek azok a jogszabályi 
módosítások, amelyek biztosítják  
i. a büntetőeljárási törvény 666. §-ának és azt követő szakaszainak 

módosítását annak érdekében, hogy megszűnjön a Kúria azon lehetősége, 

hogy felülvizsgálja a bíró előzetes döntéshozatal iránti kérelemnek az 

Európai Unió Bírósága elé terjesztését elrendelő végzésének törvényességét, 

valamint ii. a büntetőeljárási törvény az eljárás felfüggesztéséről szóló 490. 

§-ának módosítását annak érdekében, hogy megszűnjön minden akadálya 

annak, hogy bíróság az EUMSZ 267. cikke alapján előzetes döntéshozatal 

iránti kérelmet terjesszen elő. 

216. C9.R18 A jogerős 
ítéletek 
Alkotmánybíróság 
általi 
felülvizsgálatának 
reformja 

Mérföldkő Azon jogszabály-
módosítások 
hatálybalépése, 
amelyek célja 
megszüntetni azt 
a lehetőséget, 
hogy a hatóságok 
az 
Alkotmánybíróság 
előtt 
megtámadhassák 
a jogerős bírósági 
határozatokat 

A hatálybalépésre 
vonatkozó 
rendelkezések a 
jogszabály-
módosításokban  

      1. negyedév 2023 A helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti első kifizetési kérelem 

benyújtása előtt hatálybalépnek és alkalmazásra kerülnek azok a jogszabályi 

módosítások, amelyek biztosítják a 2019. évben a 2011. évi CLI. törvény 

27. §-ának módosításával bevezetett azon lehetőség megszüntetését, amely 

szerint a hatóságok az Alkotmánybíróság előtt megtámadhatják a jogerős 

bírósági határozatokat. 

217. 

C9.R19. Az uniós 
támogatás megfelelő 
felhasználását 
biztosító végrehajtási, 
nyomonkövetési, 
kontroll- és 
ellenőrzési 
intézkedésekre 
vonatkozó 
megerősített jogi 
felhatalmazás 

Mérföldkő  

A helyreállítási és 
rezilienciaépítési 
terv 
végrehajtására, 
ellenőrzésére és 
kontrolljára 
vonatkozó jogi 
felhatalmazás 

A magyar 
helyreállítási és 
rezilienciaépítési 
terv 
végrehajtásában, 
ellenőrzésében és 
kontrolljában részt 
vevő szervek 
szerepéről és 
feladatairól szóló 
kormányrendelet 
hatálybalépése 

   

3. negyedév 2022 

A helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti első kifizetési kérelem 
benyújtását megelőzően hatályba lép a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv magyarországi végrehajtásában, ellenőrzésében és kontrolljában részt 
vevő szervek jogi felhatalmazásának megállapításáról szóló 
kormányrendelet. 
A rendelet meghatározza legalább e szervek feladatkörét, biztosítva a) a 
mérföldkövekhez és célok eléréséhez kapcsolódó adatok gyűjtését és 
megbízhatóságát, valamint a célok és mérföldkövek elérésének nyomon 
követését; b) a vezetői nyilatkozatok, az ellenőrzési összefoglalók és a 
kifizetési kérelmek elkészítésére és megbízhatóságának szavatolására 
vonatkozó részletes eljárásokat; c) a végső kedvezményezettekre, a 
szerződő felekre, az alvállalkozókra és a tényleges tulajdonosokra vonatkozó 
adatok gyűjtéséhez és tárolásához szükséges eljárásokat a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról szóló (EU) 2021/241 rendelet 22. 
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cikkének megfelelően; d) hogy az összeférhetetlenségi szabályok a 
helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásában – beleértve az azt 
előkészítő cselekmények kontrolljában és ellenőrzésében (beleértve a 
közbeszerzési eljárásokban részt vevő belső és külső értékelőket is) – részt 
vevő valamennyi munkatársra, valamint a projekt előkészítésében és 
végrehajtásában részt vevő valamennyi végső kedvezményezettre, 
ajánlatkérőre, vállalkozóra, alvállalkozóra, valamint tanácsadó cégre 
vonatkoznak; e) hogy az összeférhetetlenségi szabályok kifejezetten 
foglalkozzanak a családi, érzelmi okokkal, politikai vagy nemzeti 
hovatartozással, gazdasági érdekekkel vagy bármely más közvetlen vagy 
közvetett személyes érdekkel kapcsolatos helyzetekkel, amelyek 
összeférhetetlenségnek tekinthetők, az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 
61. cikkével és a kapcsolódó bizottsági közleménnyel („Iránymutatás az 
összeférhetetlenségek költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és 
kezeléséről” [2021/C 121/01]) összhangban; f) a d) pont szerinti valamennyi 
személy köteles eseti nyilatkozatot tenni arról, hogy nem áll 
összeférhetetlenségben, ha részt vesz az egyes projektekkel kapcsolatos 
döntéshozatalban (különösen a támogathatóságra, a kockázatértékelésre, a 
projektek kiválasztására, az időközi és végső ellenőrzési eljárásokra, a 
szabálytalanságok kezelésére vonatkozó és az ellenőrzéssel kapcsolatos 
döntésekben), amelyeket legalább 5 évig meg kell őrizni; g) hogy az 
összeférhetetlenségi nyilatkozatok hitelességét rendszeresen és hatékonyan 
ellenőrzik, és ezen ellenőrzések eredményeit legalább 5 évig megőrzik; h) 
hogy az érzékeny (például szabálytalanságok kezelésével, ellenőrzésekkel és 
kockázatértékeléssel foglalkozó) pozíciókban dolgozó alkalmazottak 
rendszeres és hatékony felügyeletét meghatározzák, és hogy az ilyen 
pozíciókban dolgozó alkalmazottak rendszeres rotációját olyan módszertan 
alapján biztosítják, amelynek alkalmazását legkésőbb 2023. március 31-ig 
meg kell kezdeni; i) hogy az ajánlattevők nem vehetnek részt közbeszerzési 
eljárásokban, amennyiben az adott pályázatban rájuk vonatkozó 
összeférhetetlenséget állapítanak meg. 

218. 

C9.R19. Az uniós 
támogatás megfelelő 
felhasználását 
biztosító végrehajtási, 
nyomonkövetési, 
kontroll- és 
ellenőrzési 
intézkedésekre 
vonatkozó 
megerősített jogi 

Mérföldkő 

Az európai 
strukturális és 
beruházási alapok, 
valamint az (EU) 
2021/1060 
rendelet szerinti 
alapok 
magyarországi 
végrehajtására, 
nyomon 

A hatálybalépésre 
vonatkozó 
rendelkezés az 
európai strukturális 
és beruházási 
alapok, valamint az 
(EU) 2021/1060 
rendelet szerinti 
alapok 
magyarországi 

   

3. negyedév 2022 

Az 1303/2013/EU rendelet szerinti európai strukturális és beruházási 
alapok, valamint az EU 2021/1060 rendelet szerinti alapok magyarországi 
végrehajtását, nyomon követését, kontrollját és ellenőrzését szabályozó 
kormányrendeletek módosításának hatálybalépése a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv szerinti első kifizetési kérelem benyújtását 
megelőzően. A módosításoknak legalább a következőket kell biztosítaniuk: 
a) az összeférhetetlenség megelőzését, feltárását és orvoslását 
hatékonyabbá tevő szabályok és eljárások bevezetése; b) azt, hogy az 
összeférhetetlenségi szabályok a fent említett alapok végrehajtásában, 
beleértve az azt előkészítő aktusokat, kontrollban (beleértve a 
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felhatalmazás követésére, 
kontrolljára és 
ellenőrzésére 
vonatkozó 
jogszabályi 
rendelkezések 
módosítása 

végrehajtásáról, 
nyomon 
követéséről, 
kontrolljáról és 
ellenőrzéséről szóló 
kormányrendeletek
ben 

közbeszerzési eljárásokban részt vevő belső és külső értékelőkre) és az 
ellenőrzésben részt vevő valamennyi alkalmazottra, valamint a projekt 
előkészítésében és végrehajtásában részt vevő valamennyi 
kedvezményezettre és végső kedvezményezettre, ajánlatkérőre, 
vállalkozóra, alvállalkozóra, valamint tanácsadó cégre vonatkozzanak; c) 
hogy az összeférhetetlenségi szabályok kifejezetten foglalkozzanak a 
családi, érzelmi okokkal, politikai vagy nemzeti hovatartozással, gazdasági 
érdekekkel vagy bármely más közvetlen vagy közvetett személyes érdekkel 
kapcsolatos helyzetekkel, amelyek összeférhetetlenségnek tekinthetők, az 
(EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 61. cikkével és a kapcsolódó bizottsági 
közleménnyel („Iránymutatás az összeférhetetlenségek költségvetési 
rendelet szerinti elkerüléséről és kezeléséről” [2021/C 121/01]) 
összhangban; d) a b) pont szerinti valamennyi személy köteles eseti 
nyilatkozatot tenni arról, hogy nem áll összeférhetetlenségben, ha részt 
vesz az egyes projektekkel kapcsolatos döntéshozatalban (különösen a 
támogathatóságra, a kockázatértékelésre, a projektek kiválasztására, az 
időközi és végső ellenőrzési eljárásokra, a szabálytalanságok kezelésére és 
az ellenőrzéssel kapcsolatos döntésekre vonatkozó döntésekben), 
amelyeket legalább 5 évig meg kell őrizni; e) hogy az összeférhetetlenségi 
nyilatkozatok hitelességét rendszeresen és hatékonyan ellenőrzik, és ezen 
ellenőrzések eredményeit legalább 5 évig megőrzik; f) hogy az érzékeny 
(például szabálytalanságok kezelésével, ellenőrzésekkel és 
kockázatértékeléssel foglalkozó) pozíciókban dolgozó alkalmazottak 
rendszeres és hatékony felügyeletét meghatározzák, és hogy az ilyen 
pozíciókban dolgozó alkalmazottak rendszeres rotációját olyan módszertan 
alapján biztosítják, amelynek alkalmazását legkésőbb 2023. március 31-ig 
meg kell kezdeni; g) hogy az ajánlattevők nem vehetnek részt közbeszerzési 
eljárásokban, amennyiben az adott pályázatban rájuk vonatkozó 
összeférhetetlenséget állapítanak meg. 

219. 

C9.R19. Az uniós 
támogatás megfelelő 
felhasználását 
biztosító végrehajtási, 
nyomonkövetési, 
kontroll- és 
ellenőrzési 
intézkedésekre 
vonatkozó 
megerősített jogi 
felhatalmazás 

Mérföldkő 

Az 
összeférhetetlens
ég hatékony 
megelőzését, 
felderítését és 
orvoslását 
biztosító 
iránymutatások 
elfogadása és 
alkalmazásának 
megkezdése az 
uniós 

Az 
összeférhetetlensé
gre vonatkozó 
részletes 
iránymutatások 
alkalmazásának 
megkezdése 

   4. negyedév 2022 

A helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti első kifizetési kérelem 
benyújtása előtt átfogó iránymutatásokat kell elfogadni és alkalmazni, 
amelyek biztosítják az összeférhetetlenségi helyzetek hatékony 
megelőzését, felderítését és orvoslását az (EU, Euratom) 2018/1046 
rendelet 61. cikkével és a kapcsolódó bizottsági közleménnyel 
(„Iránymutatás az összeférhetetlenségek költségvetési rendelet szerinti 
elkerüléséről és kezeléséről” [C 121/01]) összhangban. Az iránymutatások 
részletesen meghatározzák az összeférhetetlenségi helyzetek hatékony 
megelőzését, feltárását, ellenőrzését és korrekcióját biztosító, az uniós 
támogatás végrehajtásában, irányításában és ellenőrzésében részt vevő 
minden egyes szervre vonatkozó feladatokat és kötelezettségeket. 
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támogatások 
magyarországi 
végrehajtásában, 
kontrolljában és 
ellenőrzésében 
részt vevő 
valamennyi szerv 
személyzetével 
összefüggésben. 

220. 

C9.R20. Hatékony 
csalás- és 
korrupcióellenes 
stratégia az uniós 
támogatások 
végrehajtására, 
ellenőrzésére és 
kontrolljára 
vonatkozóan 

Mérföldkő  

Az uniós 
támogatás 
végrehajtása 
során a csalás és a 
korrupció 
hatékony 
megelőzésének, 
felderítésének és 
korrekciójának 
biztosítása az 
uniós támogatásra 
vonatkozó 
hatékony csalás- 
és 
korrupcióellenes 
stratégia 
kidolgozása és 
végrehajtása 
révén 

Az uniós 
támogatásokra 
vonatkozó csalás- 
és korrupcióellenes 
stratégia 
hatálybalépése 

   

3. negyedév 2022 

A kormány a helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti első kifizetési 
kérelem benyújtása előtt valamennyi uniós támogatásra vonatkozó csalás- 
és korrupcióellenes stratégiát fogad el és léptet hatályba, amely 
meghatározza i. a csalás, összeférhetetlenség és korrupció megelőzése, 
felderítése és korrekciója tekintetében a magyarországi uniós pénzügyi 
támogatás végrehajtásában részt vevő különböző szervezetek részletes 
szerepét és feladatait; ii. a csalás, összeférhetetlenség és korrupció fő 
kockázatainak, tényezőinek és gyakorlatainak értékelését; valamint 
biztosítja a csalás és korrupció hatékony megelőzését, felderítését és 
korrekcióját. 

221. 

C9.R20. Hatékony 
csalás- és 
korrupcióellenes 
stratégia az uniós 
támogatások 
végrehajtására, 
ellenőrzésére és 
kontrolljára 
vonatkozóan 

Mérföldkő 

A csalás és a 
korrupció 
hatékony 
megelőzésének, 
felderítésének és 
korrekciójának 
biztosítása az 
uniós támogatás 
végrehajtása 
során az uniós 

Az uniós 
támogatásokra 
vonatkozó csalás- 
és korrupcióellenes 
stratégiához 
kapcsolódó 
cselekvési terv 
hatálybalépése 

   

4. negyedév 2022 

A kormány a helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti első kifizetési 
kérelem benyújtása előtt valamennyi uniós támogatásra vonatkozó csalás- 
és korrupcióellenes stratégiát fogad el és léptet hatályba, amely 
meghatározza a csalás, vagy korrupció megelőzése, felderítése és 
korrekciója tekintetében a magyarországi uniós pénzügyi támogatás 
végrehajtásában részt vevő különböző szervezetek részletes szerepét és 
feladatait. 
A cselekvési terv: i. egyértelmű és átfogó intézkedéseket határoz meg, 
amelyeket a csalás- és korrupcióellenes stratégiában meghatározott egyes 
célkitűzésekhez rendelnek; ii. egyértelmű határidőket állapít meg az egyes 
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támogatásokra 
vonatkozó csalás- 
és 
korrupcióellenes 
stratégiához 
kapcsolódó 
hatékony 
cselekvési terv 
kidolgozása és 
végrehajtása 
révén 

intézkedések végrehajtására; iii. minden egyes intézkedést hozzárendel egy 
olyan szervhez, amely felelős annak hatékony végrehajtásáért; iv. konkrét, 
mérhető és kapcsolódó mutatókat határoz meg az egyes intézkedések 
végrehajtása terén elért előrehaladás mérésére; v. megfelelő 
intézkedéseket határoz meg az intézkedések rendszeres felülvizsgálatára a 
bizonyítékok fényében. 

222. 

C9.R21 Az Arachne 
kockázatértékelő 
eszköz teljes körű és 
hatékony alkalmazása 
az összes uniós forrás 
tekintetében 

Mérföldkő 

A csalás és 
korrupció 
hatékony 
megelőzésének, 
felderítésének és 
korrekciójának 
biztosítása az 
uniós 
támogatások 
végrehajtása 
során az Arachne 
kockázatértékelő 
eszköz hatékony 
használatát 
biztosító 
megfelelő 
intézkedések 
révén 

Olyan eljárások 
alkalmazásának 
megkezdése, 
amelyek biztosítják 
az Arachne 
kockázatértékelő 
eszköz 
szisztematikus 
használatát a 
csalás, korrupció, 
összeférhetetlensé
g és egyéb 
szabálytalanságok 
hatékony 
megelőzése és 
felderítése 
érdekében 

   

3. negyedév 2022 

A kormány a helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti első kifizetési 
kérelem benyújtása előtt jóváhagyja és megkezdi azon eljárások 
alkalmazását, amelyek meghatározzák az Arachne kockázatértékelő eszköz 
valamennyi funkciójának rendszeres és kiterjesztett használatára vonatkozó 
feltételeket a magyar helyreállítási és rezilienciaépítési terv és bármely más 
uniós költségvetésből származó támogatás végrehajtása során (beleértve a 
2014–2020-as költségvetési időszakban biztosított uniós támogatást is) az 
összeférhetetlenség, csalás, korrupció, kettős finanszírozás és egyéb 
szabálytalanságok hatékony megelőzése és felderítése érdekében. 
Az eljárásoknak biztosítaniuk kell, hogy: 
i. az érintett nemzeti hatóságok kéthavonta feltöltenek az Arachne 
rendszerbe minden költségvetési időszak alatt bármely uniós támogatás 
végrehajtásához kapcsolódó, az alkalmazandó uniós rendeletekben 
meghatározott adatmezőkre vonatkozó valamennyi adatot. A 2014–2020-as 
költségvetési időszak európai strukturális és beruházási alapjai tekintetében 
az Arachne rendszerbe fel kell tölteni az összes olyan adatkészletet 
(beleértve a végső kedvezményezettekre, részletezve a szerződő felekre / 
alvállalkozókra és a kiadásokra vonatkozó szerződéses adatokat), amelyet az 
adott időszakban gyűjtöttek (kivéve a szerződésmódosításokra és -
kiegészítésekre, a szerződések teljesítésében részt vevő szakértőkről és a 
konzorciumpartnerekről szóló információkra vonatkozó adatok feltöltését, 
amely csak 2023. január 31-től kezdődik);  
ii. az érintett nemzeti hatóságok biztosítják az Arachne-rendszer által 
generált kockázati pontszámítás szisztematikus, rendszeres és hatékony 
nyomon követését – többek között a pályázók előzetes ellenőrzése céljából 
– az összeférhetetlenség, a csalás, a korrupció, a kettős finanszírozás és 
egyéb szabálytalanságok hatékony megelőzése és felderítése érdekében, és 
e szervek kötelesek figyelembe venni e kockázati pontszámítási 
eredményeket, és biztosítják, hogy ezt az alkalmazandó nemzeti 
jogszabályok rögzítsék, és az e szervek alkalmazandó munkafolyamataiban, 
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(2022. november 30-ig kibocsátandó és bevezetendő) iránymutatásaiban és 
döntéshozatala során tükröződjön; valamint 
iii. az érintett magyarországi ellenőrző szervek és a Bizottság érintett 
szolgálatai és ellenőrző szervei kockázatértékelésük céljából teljes körű 
hozzáférést kapnak az Arachne rendszer funkcionalitásaihoz és a 
rendszerben lévő adatkészletekhez. 
A mérföldkő akkor tekintendő elértnek, ha a fenti követelményekkel 
összhangban lévő, a fentiekben meghatározott valamennyi hatóságra nézve 
kötelező és a hatóságok által a gyakorlatban alkalmazott eljárások 
bevezetésre kerültek. 

223. 

C9.R21 Az Arachne 
kockázatértékelő 
eszköz teljes körű és 
hatékony alkalmazása 
az összes uniós forrás 
tekintetében 

Mérföldkő 

A csalás és 
korrupció 
hatékony 
megelőzésének, 
felderítésének és 
korrekciójának 
biztosítása az 
uniós 
támogatások 
végrehajtása 
során az Arachne 
kockázatértékelő 
eszköz 
szisztematikus és 
hatékony 
használatára 
vonatkozó 
eljárások 
megfelelőségének 
megállapításával 

Az EUTAF minősítés 
nélküli ellenőrzési 
zárójelentése, 
amely megerősíti 
az Arachne 
kockázatértékelő 
eszköz 
szisztematikus és 
hatékony 
használatára 
vonatkozó 
eljárások 
megfelelőségét, 
valamint az 
Arachne-ba 
feltöltött adatok 
teljességét 

   

4. negyedév 2022 

A helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti első kifizetési kérelem 
benyújtása előtt: 
a) részletes és kötelező érvényű eljárási iránymutatást kell kidolgozni, amely 
meghatározza, hogy milyen lépéseket kell tenni, ha az Arachne-rendszer 
kockázatot jelez; az iránymutatást a 222. mérföldkőnél felsorolt valamennyi 
szervnek el kell kezdenie alkalmazni;  
b) az ellenőrző hatóság (EUTAF) minősítés nélküli ellenőri véleményt 
tartalmazó ellenőrzési zárójelentése megerősíti a 222. mérföldkőben 
meghatározott eljárások megfelelőségét annak ellenőrzésével, hogy i. az 
eljárások biztosítják a teljes körű információk kéthavonta történő 
feltöltését; ii. az alkalmazandó uniós jogban meghatározott adatokat 
ténylegesen teljes körűen feltöltötték az Arachne rendszerbe; és iii. a 
nemzeti hatóság, a végrehajtó szervek/irányító hatóságok és a 
közreműködő szervek megfelelő intézkedéseket hoztak az Arachne rendszer 
által generált kockázati pontszámok szisztematikus, rendszeres és hatékony 
nyomon követésének biztosítására (a rendelkezésükre álló részletes eljárási 
iránymutatások alapján). 

224. 

C9.R22. A Belső 
Ellenőrzési és 
Integritási 
Igazgatóság 
létrehozása az uniós 
támogatás 
végrehajtása során az 
összeférhetetlenség 
ellenőrzésének 
megerősítése 
érdekében 

Mérföldkő 

A csalás és a 
korrupció 
hatékony 
megelőzésének, 
felderítésének és 
korrekciójának 
biztosítása az 
uniós 
támogatások 
végrehajtása 
során az új Belső 

Az uniós 
támogatások 
végrehajtásáért 
felelős 
minisztériumban 
felállított új Belső 
Ellenőrzési és 
Integritási 
Igazgatóság teljes 
létszámmal 
rendelkezik, eljárási 

   

4. negyedév 2022 

Az uniós támogatással kapcsolatos ellenőrzési és kontrollintézkedések 
hatékonyságának megerősítése, valamint a 220. mérföldkőben 
meghatározott csalás- és korrupcióellenes stratégia hatékony végrehajtása 
érdekében hatályba lép az a törvény, amely létrehozza a Belső Ellenőrzési és 
Integritási Igazgatóságot (BEII); a BEII-t teljes létszámmal fel kell tölteni, és 
az uniós támogatás végrehajtásáért felelős minisztériumban a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv keretében benyújtandó első kifizetési kérelem előtt 
teljes mértékben működőképesnek kell lennie. 
A törvénynek biztosítania kell: i. a BEII teljes függetlenségét megfelelő 
garanciák révén (többek között a magas rangú tisztviselők kijelölése, 
mandátumok hosszának meghatározása az elbocsájtásuk lehetősége nélkül 
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Ellenőrzési és 
Integritási 
Igazgatóság 
létrehozása és 
teljes körű 
működőképessége 
révén 

szabályzata és 
belső folyamatai 
megvannak, és 
teljes mértékben 
működőképes 

stb.); ii. hogy a BEII személyzetének kiválasztása az Integritás Hatósággal 
együttműködésben kidolgozott objektív kritériumok alapján történjen (160. 
mérföldkő), és hogy az Integritás Hatóság felügyelje a kiválasztási eljárást; 
iii. hogy a BEII megfelelő hatáskörrel rendelkezzen az uniós támogatások 
magyarországi végrehajtásában bármilyen módon részt vevő bármely 
nemzeti hatósággal vagy szervvel szemben; iv. hogy a BEII kérésre 
haladéktalanul teljes körű hozzáférést biztosít az Integritás Hatóság számára 
valamennyi összeférhetetlenségi nyilatkozathoz és valamennyi iratához; v. 
hogy 2022. november 30-ig megfelelő eljárási szabályzatot és 
iránymutatásokat (ideértve az ügyek BEII-n belüli elosztását és sorrendjét) 
vezetnek be, amelyek szabályozzák a BEII intézményi felépítését, 
munkamódszereit és eljárásait, és az Integritás Hatóság számára elegendő 
garanciát biztosítanak arra, hogy felügyelni tudja az említett eljárási 
szabályzat és iránymutatások betartását; vi. hogy a BEII által elvégzendő 
szükséges feladatokhoz elegendő forrást különítsenek el; vii. hogy a BEII 
rendszeresen ellenőrzi (mintavétel és gyanúbejelentések alapján) a 
magyarországi uniós támogatások végrehajtásában (beleértve az előkészítő 
cselekményeket) és ellenőrzésében (beleértve a közbeszerzési eljárásokban 
részt vevő külső és belső értékelőket is) részt vevő valamennyi érintett 
munkatárs, valamint a végső kedvezményezettek, a kedvezményezettek, az 
ajánlatkérők, vállalkozók, alvállalkozók, valamint a projekt előkészítésében 
és végrehajtásában részt vevő tanácsadó cégek összeférhetetlenségi 
nyilatkozatának érvényességét (kétéves ellenőrzési tervek alapján), és hogy 
az ezen ellenőrzésekre vonatkozó információkat legalább 5 évig tárolják; 
viii. hogy a palyazat.gov.hu főoldalán létrehoznak egy oldalt, amely lehetővé 
teszi a magyarországi uniós támogatások végrehajtásában és 
ellenőrzésében részt vevő személyekkel kapcsolatos összeférhetetlenségi 
gyanú anonim bejelentését; ix. hogy a BEII időben kivizsgálja a bejelentett 
gyanúkat; x. hogy a BEII évente részletes jelentést készít munkájáról az 
Integritás Hatóság számára. 
A mérföldkő akkor tekintendő elértnek, ha a legalább a fenti 
követelményeket tartalmazó, a BEII-t létrehozó törvény hatályba lépett, a 
BEII valamennyi pozícióját betöltötték, és az Integritás Hatóság nem emelt 
kifogást a kiválasztási eljárással kapcsolatban, hatályba lépett a BEII 
szükséges eljárási szabályzata, valamint a munkáját szabályozó 
iránymutatás, és a BEII teljes mértékben működőképes és megkezdte 
munkáját. 
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225. 

C9.R23. Az EUTAF 
feladatainak 
hatékony ellátásához 
szükséges kapacitás 
biztosítása 

Mérföldkő 

A csalás és 
korrupció hatékony 
megelőzésének, 
felderítésének és 
korrekciójának 
biztosítása az uniós 
támogatás 
végrehajtása során 
az EUTAF 
megfelelő 
kapacitása révén 

Az EUTAF számára a 
szükséges pénzügyi 
és humán 
erőforrásokat 
biztosító jogszabályi 
módosítások 
hatálybalépése 

      

4. negyedév  2022  

A helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti első kifizetési kérelem 
benyújtása előtt jogszabály-módosítások lépnek hatályba, amelyek 
biztosítják, hogy az EUTAF rendelkezzen a függetlenségének megőrzéséhez 
szükséges pénzügyi és humán erőforrásokkal, valamint lehetővé teszik, hogy 
hatékonyan és időben tudja ellátni feladatait.  
A jogszabály-módosítások biztosítják, hogy:  
– az EUTAF éves költségvetését az EUTAF eredeti javaslata alapján 
határozzák meg, és csak nyilvánosan indokolt esetben módosítsák, és a 
módosítás ne veszélyeztesse az EUTAF azon képességét, hogy feladatait 
hatékonyan és időben elvégezze;  
– az EUTAF vezetőjének és személyzetének javadalmazása az Állami 
Számvevőszék elnökére és személyzetére vonatkozó javadalmazás 70 %-a 
legyen;  
– az EUTAF vezetője ugyanolyan vagy hasonló hatáskörrel rendelkezzen a 
bérpolitika, az illetmény, a juttatások és a munkafeltételek alapelveinek 
meghatározása tekintetében, mint amelyek az Állami Számvevőszék 
elnökének rendelkezésére állnak. Az Állami Számvevőszékre alkalmazandó 
rendelkezésektől eltérő megállapodás csak az EUTAF vezetőjének írásbeli és 
kellően indokolt javaslata alapján legyen lehetséges;  
– az EUTAF szervezeti és szakmai függetlensége fennmaradjon, és az EUTAF 
személyzete továbbra se kérhessen vagy fogadhasson el utasításokat az 
EUTAF ellenőrzési munkájával kapcsolatban.  

226. 

C9.R24. Az OLAF-fal 
való együttműködés 
megerősítése az 
uniós támogatás 
végrehajtásával 
kapcsolatos csalások 
felderítésének 
megerősítése 
érdekében 

Mérföldkő  

Az OLAF 
magyarországi 
helyszíni 
ellenőrzéseinek 
segítésével 
megbízott nemzeti 
hatóság kijelölése 
és a nem 
együttműködő 
gazdasági 
szereplőkkel 
szembeni 
pénzügyi 
szankciók 
kiszabása 
lehetőségének 
bevezetése 

Az illetékes 
hatóságot kijelölő 
jogszabály-
módosítás, 
valamint a nem 
együttműködő 
gazdasági 
szereplőkkel 
szembeni 
visszatartó erejű 
pénzügyi szankciók 
kiszabásának 
lehetőségét 
bevezető 
jogszabály-
módosítás 
hatálybalépése 

   

4. negyedév 2022 

A helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti első kifizetési kérelem 
benyújtása előtt hatályba lép: 
i. a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 
módosítása, amely kijelöli a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV) mint 
illetékes nemzeti hatóságot, hogy segítse az OLAF-ot a magyarországi 
helyszíni ellenőrzések során, illetve amikor egy ellenőrzés alá vont 
gazdálkodó szervezet megtagadja az együttműködést. A módosítás 
tartalmazni fogja a követendő eljárásrend leírását. Meg fogja továbbá 
teremteni annak a lehetőségét, hogy az OLAF kérésére az ellenőrzésen jelen 
legyen pénzügyőr. A pénzügyőrnek lehetővé kell tennie az OLAF helyszíni 
ellenőrzéseinek és vizsgálatainak az elvégzését, ideértve a végrehajtás 
biztosítását is a bizonyítékok megóvása érdekében, a 883/2013/EU, 
Euratom rendeletben és a 2185/96/Euratom, EK rendeletben előirányzottak 
szerint. Ez az intézkedések következő típusait foglalja magában: a) dolgok 
lefoglalása [a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXIII. törvény 
(a továbbiakban: NAVtv.) (36/L. §), b) felvilágosításkérés (NAVtv. 36. §), c) 
igazoltatás (NAVtv. 36/A. §), d) magánlakásnak nem minősülő helyre, 
helyiségbe történő belépés (NAVtv. 36/G. §), e) a helyszín biztosítása 
(NAVtv. 36/I. § (1) bek.). A módosításban rendelkezni kell arról, hogy 
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amennyiben a segítségnyújtáshoz bírói szerv általi engedély szükséges, az 
engedélyt a nemzeti csalásellenes koordinációs szolgálatnak (AFCOS) 
legalább 72 órával előre kell kérelmeznie. Az említett engedély alapján az 
OLAF előre igényelheti pénzügyőr jelenlétét, amennyiben a tervezett 
helyszíni ellenőrzéssel és vizsgálattal szembeni ellenállás veszélye áll fenn. 
ii. a 2004. évi XXIX. törvény módosítása egy visszatartó erejű, pénzügyi 
jellegű szankció bevezetése céljából arra az esetre, ha valamely gazdálkodó 
szervezet megtagadja az OLAF-fal való együttműködést az OLAF helyszíni 
vizsgálatai és ellenőrzései lefolytatásában.  

227. 

C9.R25. A 
helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv 
hatékony 
végrehajtása, 
kontrollja és 
ellenőrzése, valamint 
az Unió pénzügyi 
érdekeinek védelme 

Mérföldkő 

A magyar 
helyreállítási és 
rezilienciaépítési 
terv 
végrehajtásának 
nyomon 
követéséhez 
kapcsolódó 
intézkedések 

A helyreállítási és 
rezilienciaépítési 
terv 
adattárrendszeréne
k funkcióit és 
működését igazoló 
ellenőrzési jelentés 

   4. negyedév 2022 

A helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásának nyomon 
követésére szolgáló adattárrendszert a helyreállítási és rezilienciaépítési 
terv szerinti első kifizetési kérelem benyújtása előtt létre kell hozni. 
A rendszernek legalább a következő funkciókat kell ellátnia: 
a) adatgyűjtés, valamint a mérföldkövek és célok elérésének nyomon 
követése; 
b) a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról szóló rendelet 
22. cikke (2) bekezdése d) pontjának i–iii. alpontjában előírt adatok 
gyűjtése, tárolása és az azokhoz való hozzáférés biztosítása. 
Biztosítani kell, hogy ellenőrzési és kontrollcélokból valamennyi érintett 
nemzeti és európai szerv hozzáférjen ezekhez az adatokhoz. Az 
adattárrendszerben rendelkezésre álló adatokat kéthavonta fel kell tölteni 
az Arachne rendszerbe a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz kockázati 
mutatóit tartalmazó teljes lista elérése érdekében. 
Az ellenőrző hatóság (EUTAF) minősítés nélküli ellenőri véleményt 
tartalmazó ellenőrzési zárójelentése megerősíti az adattárrendszer 
funkcióit, valamint azt, hogy a rendszer teljes mértékben működőképes és 
működik. 

228. 

C9.R25. A 
helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv 
hatékony 
végrehajtása, 
kontrollja és 
ellenőrzése, valamint 
az Unió pénzügyi 
érdekeinek védelme 

Mérföldkő 

A magyar 
helyreállítási és 
rezilienciaépítési 
terv végrehajtása 
hatékony 
ellenőrzésének 
biztosítása 

Az EUTAF 
helyreállítási és 
rezilienciaépítési 
tervre vonatkozó 
ellenőrzési 
stratégiájának 
hatálybalépése 

   4. negyedév 2022 

A helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti első kifizetési kérelem 
benyújtását megelőzően az ellenőrző hatóság (EUTAF) ellenőrzési 
stratégiájának elfogadása és hatálybalépése, amely biztosítja a helyreállítási 
és rezilienciaépítési terv végrehajtásának a nemzetközileg elfogadott 
ellenőrzési standardokkal összhangban történő eredményes ellenőrzését. A 
stratégia meghatározza legalább a kockázatértékelés módszertanát és 
megközelítését, a helyreállítási és rezilienciaépítési terv keretében 
végrehajtott reformok és beruházások különböző végrehajtási szakaszaiban 
elvégzendő ellenőrzések (például rendszer- és projektellenőrzések, 
dokumentumalapú és helyszíni ellenőrzések) gyakoriságát és típusát, 
valamint a mérföldkövek és célok elérését alátámasztó adatok 
megbízhatóságát. 
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229. 

C9.R26. Az 
átláthatóság és a 
közérdekű 
információkhoz való 
hozzáférés javítása 

Mérföldkő 

Hatályba lép a 
közérdekű 
információkhoz 
való hozzáféréssel 
kapcsolatos 
bírósági ügyek 
tekintetében a jogi 
kiszámíthatóságot 
biztosító 
jogalkotási aktus. 

A hatálybalépésre 
vonatkozó 
rendelkezés a 
jogszabályban 

   4. negyedév 2022 

A közérdekű információkhoz való hozzáférés iránti kérelmekre vonatkozó 
kivételes eljárást előíró jogszabály hatálybalépése  
Ez a kivételes eljárás a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. 
törvényben (495–501. §) meghatározott sajtó-helyreigazítási perekben 
alkalmazott eljárási cselekményekkel és határidőkkel azonos eljárási 
cselekményeket és határidőket állapít meg, a tárgyalási időköz kivételével, 
amely a 2016. évi CXXX. törvény 497. § (1) bekezdése szerint legalább 
három munkanap. 

230. 

C9.R26. Az 
átláthatóság és a 
közérdekű 
információkhoz való 
hozzáférés javítása 

Mérföldkő 

A közérdekű 
információk 
fokozott 
átláthatóságát 
biztosító 
jogszabályi 
módosítások 
hatálybalépése 

A hatálybalépésre 
vonatkozó 
rendelkezések a 
jogszabály-
módosításokban 

   4. negyedév 2022 

Hatályba lép az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a 
301/2016. Korm. rendelet (IX. 30.) módosítása, amely megállapítja, hogy a 
közérdekű információkat főszabály szerint térítésmentesen kell 
rendelkezésre bocsátani, és az ilyen közérdekű információkhoz való 
hozzáférésért csak kivételes és egyértelműen meghatározott körülmények 
között lehet díjat felszámítani. E tekintetben a módosítások:  
i. megszüntetik annak a lehetőségét, hogy a közérdekű információkhoz való 
hozzáférés iránti kérelem teljesítéséért munkaköltséget számítsanak fel; 
ii. meghatározzák a másolás és a kért információ kézbesítésének 
költségeivel kapcsolatos nyilvánosan elérhető egységköltségeket; 
iii. tartalmazzák azt a szabályt, hogy a felszámított díjak nem haladhatják 
meg a kért közérdekű adat birtokosánál az adott információkérés teljesítése 
során ténylegesen felmerült költségeket a ii. pont szerinti 
költségkategóriákhoz kapcsolódóan, és csak abban az esetben számíthatók 
fel, ha ezek a költségek meghaladják a 10 000 forintot; 
iv. észszerűen alacsony, legfeljebb 190 000 forintos általános felső határt 
vezetnek be azon kapcsolódó költségekre vonatkozóan, amelyeket a közjogi 
szerv a közérdekű információkhoz való hozzáférés iránti egyedi kérelem 
teljesítése során figyelembe vehet; és 
v. biztosítják, hogy az információkhoz való hozzáférés iránti kérelem alapján 
rendelkezésre bocsátott információkat egyidejűleg a 175. mérföldkőhöz 
kapcsolódóan említett központi nyilvántartásban is hozzáférhetővé tegyék. 
(Lehetőség szerint ezt a 175. mérföldkőhöz kapcsolódóan említett központi 
nyilvántartásra alkalmazandó formátumban kell elvégezni. Amennyiben az 
információkat nem lehet ilyen formátumban strukturálni, azokat 
nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni a központi nyilvántartás weboldalán 
olyan kereshető formátumban, amely lehetővé teszi az adatok letöltését, 
kinyerését és újrafelhasználását.) 
A ii. pont szerinti egységköltségekre és az információkhoz való hozzáférés 
iránti kérelmekért felszámítható díjak kiszámításának módjára vonatkozó 
módosítások a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
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(NAIH) javaslatán alapulnak.  
Hatályba lép a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől 
való eltérésről szóló 521/2020. Korm. rendelet (IX. 25.) rendelkezéseinek 
alkalmazását hatályon kívül helyező jogszabály-módosítás, biztosítva, hogy a 
közérdekű információkhoz való hozzáférésre vonatkozóan ne vezessenek be 
további jogszabályi korlátozásokat. 

231. 

C9.R26. Az 
átláthatóság és a 
közérdekű 
információkhoz való 
hozzáférés javítása 

Mérföldkő 

A Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatal 
jelentése a 
közérdekű 
információkhoz 
való 
hozzáférésről (1) 

A Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatal 
jelentésének 
közzététele a 
közjogi szervek 
nyilvános 
információkhoz 
való hozzáféréssel 
kapcsolatos 
kötelezettségeinek 
való megfelelésről 

   4. negyedév 2022 

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnak (KEHI) évente legalább kétszer, illetve 
panasz esetén átfogó és részletes ellenőrzést kell végeznie valamennyi 
közjogi szervnél annak megállapítása érdekében, hogy azok megfelelnek-e a 
közérdekű adatok átláthatóságára és a közérdekű adatokhoz való 
hozzáférés biztosítására vonatkozó követelményeknek.  
Ezeknek az ellenőrzéseknek a megállapításait átfogó jelentésben kell 
ismertetni, amely meghatározza az egyes érintett közjogi szervek 
vonatkozásában feltárt hiányosságokat (legalább a közérdekű adatokhoz 
való hozzáférés iránti, beérkezett kérelmek számát, a közérdekű adatok 
megosztásával kapcsolatos panaszok számát, a teljesített kérelmek számát 
és a teljesítésükhöz szükséges napok számát), valamint azt, hogy a 
hiányosságokat hogyan kell orvosolni és nyomon követni, továbbá 
ajánlásokat fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy miként javítható a 
közérdekű adatokhoz való hozzáférés.  
A mérföldkő akkor tekintendő elértnek, amikor a 2022 második felére 
vonatkozó féléves jelentést teljes egészében nyilvánosságra hozzák.  

232. 

C9.R26. Az 
átláthatóság és a 
közérdekű 
információkhoz való 
hozzáférés javítása 

Mérföldkő 

A Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatal 
jelentése a 
közérdekű 
információkhoz 
való 
hozzáférésről (2) 

A Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatal 
jelentésének 
közzététele a 
közjogi szervek 
nyilvános 
információkhoz 
való hozzáféréssel 
kapcsolatos 
kötelezettségeinek 
való megfelelésről 

   2. negyedév 2024 

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnak (KEHI) évente legalább kétszer, illetve 
panasz esetén átfogó és részletes ellenőrzést kell végeznie valamennyi 
közjogi szervnél annak megállapítása érdekében, hogy azok megfelelnek-e a 
közérdekű adatok átláthatóságára és a közérdekű adatokhoz való 
hozzáférés biztosítására vonatkozó követelményeknek.  
Ezeknek az ellenőrzéseknek a megállapításait átfogó jelentésben kell 
ismertetni, amely meghatározza az egyes érintett közjogi szervek 
vonatkozásában feltárt hiányosságokat (legalább a közérdekű adatokhoz 
való hozzáférés iránti, beérkezett kérelmek számát, a közérdekű adatok 
megosztásával kapcsolatos panaszok számát, a teljesített kérelmek számát 
és a teljesítésükhöz szükséges napok számát), valamint azt, hogy a 
hiányosságokat hogyan kell orvosolni és nyomon követni, továbbá 
ajánlásokat fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy miként javítható a 
közérdekű adatokhoz való hozzáférés.  
A mérföldkő akkor tekintendő elértnek, amikor a 2024 első felére 
vonatkozó féléves jelentést teljes egészében nyilvánosságra hozzák, és 
összesen négy jelentés érhető el nyilvánosan.  
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233. 

C9.R26. Az 
átláthatóság és a 
közérdekű 
információkhoz való 
hozzáférés javítása 

Mérföldkő 

A Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatal 
jelentése a 
közérdekű 
információkhoz 
való 
hozzáférésről (3) 

A Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatal 
jelentéseinek 
közzététele a 
közjogi szervek 
nyilvános 
információkhoz 
való hozzáféréssel 
kapcsolatos 
kötelezettségeinek 
való megfelelésről 

      
2. 
negyedév  

2026  

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnak (KEHI) évente legalább kétszer, illetve 
panasz esetén átfogó és részletes ellenőrzést kell végeznie valamennyi 
közjogi szervnél annak megállapítása érdekében, hogy azok megfelelnek-e a 
közérdekű adatok átláthatóságára és a közérdekű adatokhoz való 
hozzáférés biztosítására vonatkozó követelményeknek. 
Ezeknek az ellenőrzéseknek a megállapításait átfogó jelentésben kell 
ismertetni, amely meghatározza az egyes érintett közjogi szervek 
vonatkozásában feltárt hiányosságokat (legalább a közérdekű adatokhoz 
való hozzáférés iránti, beérkezett kérelmek számát, a közérdekű adatok 
megosztásával kapcsolatos panaszok számát, a teljesített kérelmek számát 
és a teljesítésükhöz szükséges napok számát), valamint azt, hogy a 
hiányosságokat hogyan kell orvosolni és nyomon követni, továbbá 
ajánlásokat fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy miként javítható a 
közérdekű adatokhoz való hozzáférés.  
A mérföldkő akkor tekintendő elértnek, amikor a 2026 első felére 
vonatkozó féléves jelentést teljes egészében nyilvánosságra hozzák, és 
összesen nyolc jelentés érhető el nyilvánosan.  

234. 

C9.R27. A jogalkotás 
minőségének 
javítása, valamint az 
érdekelt felek és a 
szociális partnerek 
hatékony bevonása a 
döntéshozatalba 

Mérföldkő 

Az összes releváns 
érdekelt félnek a 
magyar 
helyreállítási és 
rezilienciaépítési 
terv 
végrehajtásába 
történő hatékony 
bevonására 
vonatkozó keretet 
meghatározó 
jogalkotási aktus 
hatálybalépése 

A hatálybalépésre 
vonatkozó 
rendelkezés a 
jogalkotási 
aktusban  

   3. negyedév 2022 

A magyar helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtása során az 
érintett érdekelt felekkel folytatott konzultáció keretét meghatározó 
jogalkotási aktus hatálybalépése. Ez a jogalkotási aktus: 
1. Kötelező erejű stratégiát tartalmaz, amely meghatározza, hogy a fő 
érdekelt feleket hogyan vonják be a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 
intézkedéseinek végrehajtásába. 
2. Monitoringbizottságot hoz létre, amely a helyreállítási és 
rezilienciaépítési terv elemeinek végrehajtása szempontjából releváns 
érdekelt felekből és szociális partnerekből áll. A monitoringbizottság 
feladata a helyreállítási és rezilienciaépítési terv hatékony végrehajtásának 
folyamatos nyomon követése. A monitoringbizottság minden tagja azonos 
jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik. A monitoringbizottság tagjainak 
legalább 50 %-a a kormánytól és az állami szervektől független civil 
társadalmi szervezeteket képvisel, amelyek egy vagy több következő 
területen tevékenykednek: szociálpolitika, oktatás, munkaerőpiac, 
egészségügy, környezetvédelem, éghajlatváltozás elleni küzdelem, 
energiaügy, fenntartható fejlődés, fenntartható közlekedés, az alapvető 
jogok, az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség 
előmozdítása, korrupció elleni küzdelem, átláthatóság. A 
monitoringbizottság civil társadalmat képviselő tagjait nyilvános, átlátható 
és megkülönböztetésmentes kiválasztási eljárás keretében, a 
szakértelemmel és érdemekkel kapcsolatos objektív kritériumok alapján 
választják ki. E tagok mindegyikének a fent említett egy vagy több területen 
bizonyított szakértelemmel és kellően hosszú és igazolható szakmai 
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tevékenységgel kell rendelkeznie. 
A monitoringbizottság évente legalább kétszer ülésezik, és megkap minden, 
a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben szereplő intézkedések 
végrehajtásával kapcsolatos lényeges információt. A monitoringbizottság 
tagjai egyszerű többségével ajánlásokat tehet a helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervért felelős nemzeti hatóságnak. A nemzeti hatóság 
nyomon követi ezeket az ajánlásokat, és a nyomon követés előrehaladásáról 
jelentést tesz a monitoringbizottságnak.  
3. Előírja, hogy a helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtása során 
rendszeres és hatékony konzultációt kell folytatni a szociális partnerekkel és 
az érdekelt felekkel. 

235. 

C9.R27. A jogalkotás 
minőségének 
javítása, valamint az 
érdekelt felek és a 
szociális partnerek 
hatékony bevonása a 
döntéshozatalba 

Mérföldkő 

A releváns 
jogalkotási 
aktusok 
módosításának 
hatálybalépése 
annak biztosítása 
érdekében, hogy 
növeljék a 
nyilvános 
konzultációk és 
hatásvizsgálatok 
szerepét a 
jogalkotási 
folyamatban 

A hatálybalépésre 
vonatkozó 
rendelkezések a 
jogszabály-
módosításokban  

   4. negyedév 2022 

A 2010. évi CXXXI. törvény módosításának hatálybalépése, amely biztosítja, 
hogy a kormány által elfogadott valamennyi jogalkotási aktus (például 
kormányrendelet és miniszteri rendelet) vagy a kormány által az 
Országgyűlés elé terjesztett valamennyi jogalkotási aktus (például 
törvényjavaslatok) esetében hatékony nyilvános konzultációt folytassanak 
le, valamint hatásvizsgálatot készítsenek, és annak összefoglalóit 
rendszeresen tegyék nyilvánosan hozzáférhetővé az alábbiak szerint: 
i. legalább nyolcnapos konzultációs időszak meghatározása (ami azt jelenti, 
hogy a jogalkotási aktus tervezetét a kormányközi konzultációra való 
megküldésével egyidejűleg nyilvános konzultációra kell bocsátani); 
ii. a nyilvános konzultációs időszak lejártát követő legalább ötnapos időszak 
megállapítása a nyilvános konzultációs időszak során beérkezett 
észrevételek mérlegelésére, amely időszak alatt a kormány jogalkotási 
aktusát nem fogadhatja el, illetve a törvénytervezetet nem terjesztheti az 
Országgyűlés elé; 
iii. legfeljebb 10 % lehet azon jogalkotási aktusok aránya, amelyek a 2010. 
évi CXXXI. törvény 5. §-ában foglalt kivételek hatálya alá tartozhatnak, és 
biztosítani kell, hogy e kivételek alkalmazása kellően indokolt legyen; 
iv. az előzetes hatásvizsgálat összefoglalóját a jogalkotási aktus tervezetével 
együtt minden esetben nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni; 
v. a 2010. évi CXXXI. törvény 5. §-a (5) bekezdésének eltörlésével korlátozni 
kell a kivételek körét. 
Emellett a vonatkozó eljárási szabályoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
hatásvizsgálatok hatálya és tartalma összhangban legyen az „ÁROP-1.1.10 – 
A jogszabály-előkészítési folyamat racionalizálása” című, az Európai Unió 
által társfinanszírozott projekt keretében kidolgozott módszertannal. 
A kormány ügyrendjével vagy más vonatkozó jogszabályokkal kapcsolatos 
módosítások hatálybalépése biztosítja, hogy 
vi. a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) évente ellenőrzi a 2010. évi 
CXXXI. törvény nyilvános konzultációra vonatkozó követelményeinek 
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betartását, beleértve az i-v. pontok végrehajtását is. A Hivatal honlapján 
elérhető jelentésben minden év január 31-ig közzé kell tenni a fenti 
ellenőrzések megállapításait. 
vii. a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal a 2010. évi CXXXI. törvény bármely 
rendelkezésének be nem tartása esetén következetesen megfelelő 
nagyságú bírságot szab ki az érintett jogszabály előkészítéséért felelős 
miniszter által vezetett minisztériumra. A bírság kiszabásának indokait 
nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni. 
A vonatkozó jogalkotási aktusok módosításainak hatálybalépése biztosítja, 
hogy:  
i. az Országgyűlés Hivatala számára további forrásokat különítsenek el 
kapacitásának növelése érdekében, hogy segíteni tudja az Országgyűlés 
tagjait és bizottságait azáltal, hogy elkészíti az általuk kezdeményezett 
törvényjavaslatokkal kapcsolatos hatásvizsgálatokat, és hatékony 
konzultációkat folytat az érdekeltekkel. Az Országgyűlés képviselőinek és 
bizottságainak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy felkérjék a Hivatalt az 
általuk kezdeményezett törvényjavaslatokkal vagy módosításokkal 
kapcsolatos hatásvizsgálatok elkészítésére és hatékony konzultációk 
lefolytatására az érdekelt felekkel. 
ii. a Központi Statisztikai Hivatal a hatásvizsgálatok elvégzéséhez szükséges 
adatokat az Országgyűlés Hivatalának rendelkezésére bocsátja. 

236. 

C9.R27. A jogalkotás 
minőségének 
javítása, valamint az 
érdekelt felek és a 
szociális partnerek 
hatékony bevonása a 
döntéshozatalba 

Mérföldkő 

A jogalkotási 
javaslatok 
hatásvizsgálatának 
elkészítéséhez 
használandó új 
módszertan 
alkalmazásának 
megkezdése 

Új módszertan 
elfogadása és 
alkalmazásának 
megkezdése 

   4. negyedév 2023 

A kormány új módszertant fogad el és kezd el alkalmazni az összes 
jogalkotási javaslat szisztematikus hatásvizsgálatára, amelynek alapja i. az 
„ÁROP-1.1.10 – A jogszabály-előkészítési folyamat racionalizálása” című, az 
Európai Unió által társfinanszírozott projekt keretében kidolgozott 
módszertan tapasztalatainak átfogó értékelése, az említett módszertan 
erősségeinek és gyenge pontjainak azonosítása; ii. a nemzetközi 
intézmények és a tagállamok szabályozási hatásvizsgálatokkal kapcsolatos 
legjobb gyakorlatainak azonosítása; iii. a szabályozási hatásvizsgálat terén 
széles körben elismert szakértelemmel rendelkező nemzetközi szervezetek 
bevonásával elkészítendő, felülvizsgált hatásvizsgálati módszertan vázlata. 
Valamennyi fenti dokumentumot nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni, és 
azokról hatékony konzultációt kell folytatni a szociális partnerekkel és a 
nem kormányzati érdekelt felekkel.  

237. 

C9.R27. A jogalkotás 
minőségének 
javítása, valamint az 
érdekelt felek és a 
szociális partnerek 
hatékony bevonása a 
döntéshozatalba 

Cél 

A jogalkotási 
aktusokkal 
kapcsolatos 
kötelező nyilvános 
konzultációra és 
az előzetes 
hatásvizsgálati 

 % 0 90 1. negyedév 2023 

A 2022. november 1. és 2022. december 31. között a kormány által 
elfogadott kormányrendeletek, miniszteri rendeletek, valamint a kormány 
által az Országgyűlésnek benyújtott valamennyi törvényjavaslat legalább 
90 %-a nyilvános konzultáció tárgyát képezte, és a 2010. évi CXXXI. törvény 
– a 235. mérföldkőnek megfelelően módosított – rendelkezései szerint 
kötelezően közzéteendő összes összefoglaló hatásvizsgálatot közzétették. 
Mindezt az EUTAF minősítés nélküli ellenőri véleményt tartalmazó 
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összefoglalók 
rendszeres 
közzétételére 
vonatkozó 
szabályok 
hatékony 
alkalmazásának 
megerősítése (1) 

ellenőrzési zárójelentése megerősíti. 

238. 

C9.R27. A jogalkotás 
minőségének 
javítása, valamint az 
érdekelt felek és a 
szociális partnerek 
hatékony bevonása a 
döntéshozatalba 

Cél 

A jogalkotási 
aktusokkal 
kapcsolatos 
kötelező nyilvános 
konzultációra és 
az előzetes 
hatásvizsgálati 
összefoglalók 
rendszeres 
közzétételére 
vonatkozó 
szabályok 
hatékony 
alkalmazásának 
megerősítése (2) 

 % 0 90 1. negyedév 2024 

A 2023. január 1. és 2023. december 31. között a kormány által elfogadott 
kormányrendeletek, miniszteri rendeletek, valamint a kormány által az 
Országgyűlésnek benyújtott valamennyi törvényjavaslat legalább 90 %-a 
nyilvános konzultáció tárgyát képezte, és a 2010. évi CXXXI. törvény – a 235. 
mérföldkőnek megfelelően módosított – rendelkezései szerint kötelezően 
közzéteendő összes összefoglaló hatásvizsgálatot közzétették. Mindezt az 
EUTAF minősítés nélküli ellenőri véleményt tartalmazó ellenőrzési 
zárójelentése megerősíti. 

239. 

C9.R25. A jogalkotás 
minőségének 
javítása, valamint az 
érdekelt felek és a 
szociális partnerek 
hatékony bevonása a 
döntéshozatalba 

Cél 

A jogalkotási 
aktusokkal 
kapcsolatos 
kötelező nyilvános 
konzultációra és 
az előzetes 
hatásvizsgálati 
összefoglalók 
rendszeres 
közzétételére 
vonatkozó 
szabályok 
hatékony 
alkalmazásának 
megerősítése (3) 

 % 0 90 1. negyedév 2025 

A 2024. január 1. és 2024. december 31. között a kormány által elfogadott 
kormányrendeletek, miniszteri rendeletek, valamint a kormány által az 
Országgyűlésnek benyújtott valamennyi törvényjavaslat legalább 90 %-a 
nyilvános konzultáció tárgyát képezte, és a 2010. évi CXXXI. törvény – a 235. 
mérföldkőnek megfelelően módosított – rendelkezései szerint kötelezően 
közzéteendő, a 236. mérföldkővel összhangban kidolgozott módszertan 
szerint elkészített összes összefoglaló hatásvizsgálatot közzétették. Mindezt 
az EUTAF minősítés nélküli ellenőri véleményt tartalmazó ellenőrzési 
zárójelentése megerősíti. 
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240. 

C9.R27. A jogalkotás 
minőségének 
javítása, valamint az 
érdekelt felek és a 
szociális partnerek 
hatékony bevonása a 
döntéshozatalba 

Cél 

A jogalkotási 
aktusokkal 
kapcsolatos 
kötelező nyilvános 
konzultációra és 
az előzetes 
hatásvizsgálati 
összefoglalók 
rendszeres 
közzétételére 
vonatkozó 
szabályok 
hatékony 
alkalmazásának 
megerősítése (4) 

 % 0 90 1. negyedév 2026 

A 2025. január 1. és 2025. december 31. között a kormány által elfogadott 
kormányrendeletek, miniszteri rendeletek, valamint a kormány által az 
Országgyűlésnek benyújtott valamennyi törvényjavaslat legalább 90 %-a 
nyilvános konzultáció tárgyát képezte, és a 2010. évi CXXXI. törvény – a 235. 
mérföldkőnek megfelelően módosított – rendelkezései szerint kötelezően 
közzéteendő, a 236. mérföldkővel összhangban kidolgozott módszertan 
szerint elkészített összes összefoglaló hatásvizsgálatot közzétették. Mindezt 
az EUTAF minősítés nélküli ellenőri véleményt tartalmazó ellenőrzési 
zárójelentése megerősíti. 

241. 

C9.R28. Adatalapú 
döntéshozatal és 
jogalkotási folyamat 
támogatása a 
hatékonyság és 
átláthatóság 
növelése, valamint a 
szabálytalanságok 
kockázatának 
csökkentése 
érdekében 

Mérföldkő  

Adatplatform és 
adatmodellezési 
rendszer 
létrehozása  

A rendszer és az 
adatplatform 
leírásával 
összhangban 
kialakításra került 
az adatbázisokat 
összekötő 
adatplatform és 
adatmodellező 
eszköz, a rendszer 
és az adatplatform 
teljes mértékben 
működőképes, 
működik, és a 
közigazgatás 
megkezdte annak 
használatát 

      2. negyedév 2024  

Az Igazságügyi Minisztérium koordinálásával készített részletes 
rendszerleírás alapján adatplatformot és adatmodellező eszközt kell 
létrehozni az adatbázisok összekapcsolásának biztosításához, valamint az 
adatokon alapuló adatmodellezési kapacitások fejlesztéséhez, hogy 
lehetővé váljon a szabályozás hatásainak jobb vizualizációja és magyarázata 
a nyilvánosság számára. 
A mérföldkő akkor tekintendő elértnek, amikor a próbaüzemet követően az 
adatplatform és az adatmodellező eszköz teljesen működőképes, működik 
és aktiválták (vagyis a közigazgatás megkezdte annak használatát).  

242. 

C9.R28. Adatalapú 
döntéshozatal és 
jogalkotási folyamat 
támogatása a 
hatékonyság és 
átláthatóság 
növelése, valamint a 
szabálytalanságok 
kockázatának 

Cél  

Az 
adatvizualizációról 
szóló képzéseken 
részt vevő 
személyek száma  

 Szám  0  200  
1. 
negyedév  

2025  

Az adatvizualizációs eszközökkel és (a 241. mérföldkőhöz kapcsolódó) 
gyakorlatokkal kapcsolatos képzésekre került sor szakminisztériumok, 
kormányzati intézmények, valamint a stratégiai tervezésben és a jogalkotási 
előkészítő munkában részt vevő társadalmi partnerek képviselői számára, és 
a képzést sikeresen elvégző legalább 200 résztvevő megkapja a 
tanúsítványát.  
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csökkentése 
érdekében 

243. 

C9.R29. Az 
automatikus 
közigazgatási 
döntéshozatali 
rendszer kiterjesztése 
a hatékonyság és 
átláthatóság 
növelése, valamint a 
szabálytalanságok 
kockázatának 
csökkentése 
érdekében 

Cél 

Az Automatikus 
Közigazgatási 
Döntéshozatali 
Rendszerben 
(AKD) bevezetett 
további 
automatizált 
ügytípusok 

  Szám 0  3  
4. 
negyedév  

2024  

Be kell vezetni három új – teljes mértékben működőképes funkciókkal 
rendelkező – ügytípust az Automatikus Közigazgatási Döntéshozatali 
Rendszerbe (AKD), amelyek lehetővé teszik a teljes mértékben automatizált 
(emberi beavatkozás nélküli) ügyfeldolgozást a korrupció kockázatának 
csökkentése céljából. Ezek az ügytípusok a következő területeket érintik: 
– gépjármű-ügyintézés, 
– egyszerűsített honosítás (állampolgárság megszerzése); és  
– földhivatali ügyek.  
A mérföldkő akkor tekintendő elértnek, amikor a próbaüzemet követően a 
három AKD-modul teljesen működőképes, működik és aktiválták (vagyis az 
állampolgárok megkezdték azok használatát).  

244. 

C9.R30. A 
közszolgáltatások 
hatékonyságát növelő 
nemzeti informatikai 
eszközkezelési 
rendszer 
megerősítése 

Mérföldkő 

Központi 
informatikai 
eszközkezelési és 
szoftverlicencrend
szer létrehozása  

Az informatikai 
eszközkezelési 
rendszer és 
szoftverlicenc-
nyilvántartás teljes 
mértékben 
működőképes és 
működik 

    4. negyedév 2025  

Létre kell hozni a központi informatikai eszközkezelési és 
szoftverlicencrendszert, amely biztosítja az informatikai eszközök átfogó 
nyilvántartását és életciklusuk nyomon követését, valamint rugalmas és 
ügyfélbarát módon központilag gondoskodik az informatikai berendezések 
beszerzésének, korszerűsítésének, karbantartásának, cseréjének, 
leselejtezésének, telepítésének és a kapcsolódó szolgáltatásoknak a 
biztosításáról, legalább 3 000 állami intézmény számára az egészségügy, a 
közoktatás és a szociális ellátás területén (például óvodák, általános és 
középiskolák, szociális otthonok és gyermekgondozási intézmények).  
A mérföldkő akkor tekintendő elértnek, amikor (a végfelhasználók és az 
üzleti döntéshozók bevonásával végzett) próbaüzemet követően az új 
rendszer teljes mértékben és az elfogadott rendszertervvel összhangban 
működőképes és működik, és funkcióit aktiválták (azaz a végfelhasználók 
megkezdték annak használatát).  

245. 

C9.R31. A valós 
gazdasági jelenlétre 
vonatkozó 
minimumkövetelmén
yek bevezetése a 
társasági adózás 
területén 

Mérföldkő 

Az adókikerülés 
elleni hazai 
szabályok 
független 
nemzetközi 
szakértői 
felülvizsgálata 

A felülvizsgálat 
eredményeinek 
közzététele 

   3. negyedév 2023 

Az adókikerülés elleni hazai szabályok független nemzetközi szakértői 
felülvizsgálatát az agresszív adótervezés témakörében széles körben 
elismert szakértelemmel rendelkező, független szolgáltató végzi. A 
tanulmánynak elemeznie kell az adókikerülés elleni hazai szabályok jelenlegi 
állását, továbbá konkrét javaslatokat és ajánlásokat kell megfogalmaznia a 
fedőcégekhez kapcsolódó adózási szabályok hatékonyságának növelése 
érdekében, összpontosítva a társasági adózás terén a valós gazdasági 
jelenlétre vonatkozóan érvényesülő minimumkövetelményekre, valamint a 
minimumkövetelmények teljesítésének elmulasztása esetén alkalmazandó 
adókövetkezményekre. Az értékelést, beleértve az ajánlásokat is, közzé kell 



 

165 
 

Sorszám 
Kapcsolódó 

intézkedés (reform 
vagy beruházás) 

Mérföldkő/  
Cél 

Elnevezés 
Minőségi mutatók   

(a 
mérföldkövekhez) 

Mennyiségi mutatók   
(a célokhoz) 

A végrehajtás indikatív 
ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése 

Mértékegység Alapérték Cél Negyedév Év 

tenni a Pénzügyminisztérium honlapján. 

246. 

C9.R31. A valós 
gazdasági jelenlétre 
vonatkozó 
minimumkövetelmén
yek bevezetése a 
társasági adózás 
területén 

Mérföldkő 

A valós gazdasági 
jelenlétre 
vonatkozó 
minimumkövetel
ményeket 
meghatározó 
jogszabályok 
hatálybalépése a 
társasági adózás 
területén 

A hatálybalépésre 
vonatkozó 
rendelkezés a 
törvényben 

   4. negyedév 2023 

A társasági adózás területén a valós gazdasági jelenlétre vonatkozó 
minimumkövetelményeket meghatározó jogszabályok hatályba lépnek. A 
jogszabályokat a 245. mérföldkő szerinti független szakértői felülvizsgálat 
megállapításai és ajánlásai alapján kell kidolgozni, és a cél az említett 
felülvizsgálat során azonosított kockázatok mérséklése. A jogszabály 
kormány általi elfogadását megelőzően a valós gazdasági jelenlétre 
vonatkozó minimumkövetelményeket közzé kell tenni a 
Pénzügyminisztérium honlapján, és a Pénzügyminisztérium nyilvános 
konzultációkat szervez (többek között az érdekelt felekkel, így 
adószakértőkkel és a gazdasági kamarákkal) a valós gazdasági jelenlétre 
vonatkozó minimumkövetelmények bevezetéséről.  
 
Az elfogadott jogszabály tartalmazza legalább az alábbi elemeket: 
i. azon vállalatok köre, amelyek nagy kitettséggel rendelkeznek a 

határokon átnyúló passzív jövedelmek összefüggésében (kapu 
kritériumok); 

ii. a valós gazdasági jelenlétre vonatkozó minimumkövetelmények 
meghatározása (ideértendő – de nem kizárólag – bankszámla megléte 
és helyszín); és 

iii. a valós gazdasági jelenlétre vonatkozó minimumkövetelmények be 
nem tartása esetén alkalmazandó adókövetkezmények 
meghatározása. 

247. 
C9.R32. A transzferár-
szabályozás 
szigorítása 

Mérföldkő 

A transzferárazási 
szabályok 
szigorítását célzó 
jogszabály-
módosítások 
hatálybalépése 

A hatálybalépésre 
vonatkozó 
rendelkezések a 
jogszabály-
módosításokban 

   4. negyedév 2023 

Hatályba lépnek az új transzferárazási adatszolgáltatásra vonatkozó 
követelményeket meghatározó jogszabályi módosítások. A jogszabályi 
módosításoknak figyelembe kell venniük a Pénzügyminisztérium által 
szervezett nyilvános konzultációk során tett megállapításokat. Az elfogadott 
jogszabálynak részletes követelményeket kell tartalmaznia az új 
transzferárazási adatszolgáltatásra vonatkozóan (például hatály, 
bejelentendő adatok, módszer). A jogszabályi rendelkezések hatálya a 
kapcsolt vállalkozások közötti, legalább 100 millió HUF összegű ügyletekre 
terjed ki. 

248. 

C9.R33. A 
levonhatóságot tiltó 
szabályok hatályának 
szélesítése kimenő 
kifizetések esetén 

Mérföldkő 

A kimenő 
fizetésekre 
vonatkozó 
levonhatóságot 
tiltó szabályok 

A hatálybalépésre 
vonatkozó 
rendelkezések a 
jogszabály-
módosításokban 

   4. negyedév 2023 

Hatályba lépnek a kimenő fizetésekre vonatkozó levonhatóságot tiltó 
szabályok hatályának szélesítését biztosító jogszabályi módosítások. Az 
elfogadott jogszabály kiterjeszti a levonhatóságot tiltó szabályok hatályát az 
olyan joghatóságokba irányuló kimenő jogdíj- és kamatkifizetésekre, 
amelyek szerepelnek a nem együttműködő országok és területek uniós 
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hatályának 
szélesítését 
biztosító 
jogszabályi 
módosítások 
hatálybalépése 

jegyzékében, vagy amelyek nulla vagy alacsony adómértéket alkalmazónak 
minősülnek (idetartozik minden olyan joghatóság, amelyben a 
jogszabályban előírt társaságiadó-kulcs alacsonyabb, mint a magyar 
társaságiadó-kulcs). A jogszabály kritériumokat állapít meg arra 
vonatkozóan, hogy figyelembe véve az ügylet mögött meghúzódó üzleti 
okokat és az ügylet adóügyi megítélését mikor kell adókövetkezményt 
alkalmazni annak érdekében, hogy megszűnjenek az adóztatás kettős 
elmaradását jelentő esetek. A célzott kockázat mérséklése érdekében a 
jogszabály azonosítja a megfelelő adókövetkezményeket is. 
 
A jogszabály kormány általi elfogadását megelőzően a Pénzügyminisztérium 
nyilvános konzultációkat szervez (többek között az érdekelt felekkel, így 
adószakértőkkel és a gazdasági kamarákkal). 

249. 

C9.R33. A 
levonhatóságot tiltó 
szabályok hatályának 
szélesítése kimenő 
kifizetések esetén 

Mérföldkő 

Az agresszív 
adótervezéssel 
kapcsolatos 
nemzeti szabályok 
hatékonyságának 
független 
értékelése 

Az értékelés 
közzététele 

   4. negyedév 2025 

Független értékelést kell végezni azon nemzeti jogszabályok 
hatékonyságáról, amelyek a fedőcégekre, valamint a Magyarországon 
székhellyel rendelkező vállalkozásoktól olyan országokban vagy területeken 
székhellyel rendelkező vállalkozások felé irányuló kifizetésekre vonatkoznak, 
amelyek szerepelnek a nem együttműködő országok és területek uniós 
jegyzékében, illetve nulla vagy alacsony adókulcsot alkalmazó 
joghatóságnak minősülnek. Az értékelést az agresszív adótervezés 
témakörében széles körben elismert szakértelemmel rendelkező független 
szolgáltató végzi. Az értékelés holisztikusan értékeli a vonatkozó magyar 
adószabályozási keretrendszert, beleértve az addig elfogadott valamennyi 
intézkedést. Az értékelés ajánlásokat fogalmaz meg a Magyarország által 
végrehajtandó szakpolitikai intézkedésekre vonatkozóan, ideértve a feltárt 
hiányosságok orvoslására irányuló jogszabályi változtatásokat is, különösen 
a kimenő jogdíjak, kamatok és osztalékok kifizetése terén. Az értékelést, 
beleértve az ajánlásokat is, közzé kell tenni a Pénzügyminisztérium 
honlapján.  

250. 

C9.R33. A 
levonhatóságot tiltó 
szabályok hatályának 
szélesítése kimenő 
kifizetések esetén 

Mérföldkő 

Az agresszív 
adótervezéssel 
kapcsolatos 
intézkedések 
hatékonyságának 
javítását célzó 
jogszabályi 
módosítások 
hatálybalépése 
 

A hatálybalépésre 
vonatkozó 
rendelkezések a 
jogszabály-
módosításokban 

   2. negyedév 2026 

Az agresszív adótervezés kezelésére irányuló intézkedések hatékonyságának 
javítását célzó jogszabályi módosítások hatályba lépnek. A jogszabályok útján 
biztosítandó a 249. mérföldkőben említett független értékelés 
megállapításainak és ajánlásainak figyelembevétele.  
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251. 

C9.R34. Az 
adómegfeleléssel 
kapcsolatos eljárások 
digitális átalakítása 

Mérföldkő 

Az eMAP rendszer 
bevezetését 
szolgáló 
jogszabályok 
hatálybalépése 

A hatálybalépésére 
vonatkozó 
rendelkezés a 
jogszabályban 

   2. negyedév 2025 

Az új eMAP (foglalkoztatással kapcsolatos adatszolgáltatási platform) 
kifejlesztésre kerül, és az indulásához szükséges jogszabályi változások 
életbe lépnek. A szabályozás módosítja a foglalkoztatással kapcsolatos 
adatszolgáltatási folyamatokat, hogy lehetővé tegye az új szolgáltatások 
használatát az adófizetők (munkáltatók) számára. 
 
A jogszabály elfogadása előtt a hatóságok: 
1) jóváhagyják az eMAP rendszer kialakítására vonatkozó kezdeti fejlesztési 
javaslatot (kormánydöntés);  
2) létrehoznak egy tárcaközi konzorciális irányító szervezetet és kinevezik a 
reform sikeres végrehajtásáért felelős kormánybiztost; és 
3) az informatikai fejlesztési szakasz megkezdése előtt társadalmi 
egyeztetést folytatnak a megoldás javasolt változatáról. 

252. 

C9.R34. Az 
adómegfeleléssel 
kapcsolatos eljárások 
digitális átalakítása 

Mérföldkő 
Az eMAP rendszer 
több szakaszban 
való bevezetése 

Az új rendszer pilot 
szakaszának 
lezárása 

   2. negyedév 2026 

Lezárul eMAP pilot szakasza, amelyben legalább 50 vállalkozás vesz részt 
önkéntesen (a vállalkozások között minden munkáltatói méretkategória 
képviselteti magát). Sor kerül az új rendszer alapfunkcióinak tesztelésére, 
költséghatékony módon azonosítva e korai szakaszban az esetleges 
hiányosságokat. 

253. 

C9.R34. Az 
adómegfeleléssel 
kapcsolatos eljárások 
digitális átalakítása 

Mérföldkő 

Az eNyugta 
rendszer 
bevezetését 
szolgáló 
jogszabályok 
hatálybalépése 

A hatálybalépésére 
vonatkozó 
rendelkezés a 
jogszabályban 

   4. negyedév 2024 

Az új eNyugta megoldás kifejlesztésre kerül, és az indulásához szükséges 
jogszabályi változások hatályba lépnek. A szabályozás módosítja a B2C 
tranzakciók dokumentációjával kapcsolatos folyamatokat, hogy lehetővé 
tegye az új szolgáltatások használatát az adófizetők számára. 
 
A jogszabály elfogadása előtt a hatóságok: 
1) jóváhagyják az eNyugta rendszer fejlesztésére vonatkozó eredeti 
javaslatot (kormánydöntés); és 
2) társadalmi egyeztetést folytatnak a javasolt megoldásról. 

254. 

C9.R34. Az 
adómegfeleléssel 
kapcsolatos eljárások 
digitális átalakítása 

Mérföldkő 

Az eNyugta 
rendszer több 
szakaszban való 
bevezetése 

Az eNyugta 
rendszer 
működésének 
megkezdése 

   1. negyedév 2026 

Az eNyugta rendszer szolgáltatásként bevezetésre kerül az érdeklődő 
ügyfelek számára. A már működő online pénztárgépek az előre 
meghatározott véghatáridőig párhuzamosan tovább működhetnek. A cél az, 
hogy 2026. március 31-ig az új eNyugta rendszer penetrációja legalább az 
összes B2C tranzakció értékének 40 %-át elérje. 

255. 

C9.R34. Az 
adómegfeleléssel 
kapcsolatos eljárások 
digitális átalakítása 

Mérföldkő 

Az áfabevallási 
folyamatoknak az 
eÁfa rendszer 
révén történő 
egyszerűsítését 
célzó jogszabályok 
hatálybalépése 

A hatálybalépésére 
vonatkozó 
rendelkezés a 
jogszabályban 

   4. negyedév 2024 

Az új eÁfa rendszer kifejlesztésre kerül, és az indulásához szükséges 
jogszabályi változások hatályba lépnek. A szabályozás egyszerűsíti az 
áfabevallási folyamatokat, hogy lehetővé tegye az új szolgáltatások 
használatát az adófizetők számára. 
 
A jogszabály elfogadása előtt a hatóságok: 
1) elfogadják az eNyugta rendszer fejlesztésére vonatkozó kezdeti fejlesztési 
javaslatot (kormánydöntés); és 
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2) társadalmi egyeztetést folytatnak a javasolt megoldásról.  

256. 

C9.R34. Az 
adómegfeleléssel 
kapcsolatos eljárások 
digitális átalakítása 

Mérföldkő 
Az eÁfa rendszer 
több szakaszban 
való bevezetése 

Az eÁfa rendszer 
működésének 
megkezdése 

   1. negyedév 2026 

Az új eÁfa rendszer szolgáltatásként bevezetésre kerül az érdeklődő 
ügyfelek számára. Az új eVAT rendszer penetrációjának 2026. március 31-re 
olyan szintet kell elérnie, hogy az ÁFA-fizetők legalább 40 %-a legalább a 
rendszer egy szolgáltatását igénybe vegye.  

257. 

C9.R35. Az 
adórendszer 
egyszerűsítése az 
adónemek számának 
csökkentésével 

Mérföldkő 

Az ideiglenes 
adóintézkedések 
fokozatos 
kivezetése. 

Az ideiglenes 
adóintézkedések 
lejáratára 
vonatkozó 
rendelkezés a 
jogszabályban 

   4. negyedév 2023 

A COVID19-világjárvány és az energiaválság nyomán fellépő gazdasági 
helyzet miatt bevezetett ideiglenes adóintézkedések fokozatosan 
kivezetésre kerülnek a releváns hatályvesztésre vonatkozó rendelkezésekkel 
összhangban. Ezen átmeneti adóintézkedések közé tartoznak a következők: 
1. pénzügyi szervezetek extraprofit adója (197/2022. (VI.4) 
kormányrendelet 1. §); 
2. a biztosítókat terhelő extraprofit adó (197/2022. (VI.4) kormányrendelet 
16. §);  
3. energetikai vállalkozások extraprofit adója (197/2022. (VI.4) 
kormányrendelet 2.,3. és 8. §); 
4. kiskereskedelmi szektor különadója (197/2022. (VI.4) kormányrendelet 
20. és 21. §); 
5. távközlési szektor extraprofit adója (197/2022. (VI.4) kormányrendelet 
14. §); 
6. gyógyszergyártói befizetések különadója (197/2022. (VI.4) 
kormányrendelet 7. §) 

258. 

C9.R35. Az 
adórendszer 
egyszerűsítése az 
adónemek számának 
csökkentésével 

Mérföldkő 

A munkacsoport 
jelentése az 
adónemek 
számának 
csökkentéséről 

A jelentés 
közzététele 

   4. negyedév 2023 

Létrejön egy munkacsoport az adónemek számának csökkentésére 
rendelkezésre álló lehetőségek értékelésére. A munkacsoportban a 
Pénzügyminisztérium, az adóhatóság, a kereskedelmi kamarák (pl. Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara, Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara, 
Magyarországi Amerikai Kereskedelmi Kamara), valamint az adótanácsadói 
és az akadémiai szektor képviselői vesznek részt. 
A munkacsoport jelentést készít, amelyben javaslatokat tesz az adók 
számának csökkentésére. A munkacsoport áttekinti legalább a következő 
témákat: 

 a helyi ingatlanadók konszolidációja (építményadó, telekadó, 
kommunális adó); 

 a gépjárművekhez kötődő közterhek konszolidációja (gépjárműadó, 
cégautóadó, regisztrációs adó, tulajdonváltozáshoz kapcsolódó 
illetékek); 



 

169 
 

Sorszám 
Kapcsolódó 

intézkedés (reform 
vagy beruházás) 

Mérföldkő/  
Cél 

Elnevezés 
Minőségi mutatók   

(a 
mérföldkövekhez) 

Mennyiségi mutatók   
(a célokhoz) 

A végrehajtás indikatív 
ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése 

Mértékegység Alapérték Cél Negyedév Év 

 a (határozott összegű) rehabilitációs hozzájárulás szociális 
hozzájárulási adóba integrálása; 

 az ajándékozási és örökösödési illeték integrálása a személyi 
jövedelemadóba; 

 a minimális bevételt hozó kis adók megszüntetése (ide nem értve az 
EU-s kötelezettségből fakadó, vagy környezetvédelmi célú 
közterheket); és 

 a táppénzhozzájárulás megszüntetése/konszolidációja. 
A munkacsoport jelentése javasolja az adónemek számának 10 %-kal való 
csökkentését a 2023. január 1-jén hatályban lévő adónemek számához 
képest. A csökkentés meglévő adónemek kivezetésével, illetve kettő vagy 
több adónem összevonásával valósul meg. A 2023. december 31-éig 
tervezett – és a 257. mérföldkőnél említett – átmeneti adóintézkedések, 
valamint a 262. mérföldkőnél említett közművezeték-adó nem számítanak 
bele a 2023. január 1-jén hatályban lévő adónemek számába, és nem 
vehetők számításba az adónemek javasolt csökkentésének tekintetében 
sem. 
A munkacsoport által készített jelentés közzétételre kerül. 

259. 

C9.R35. Az 
adórendszer 
egyszerűsítése az 
adónemek számának 
csökkentésével 

Mérföldkő 

Az adónemek 
számának 
csökkentését célzó 
jogszabály-
módosítások 
hatálybalépése 

A hatálybalépésre 
vonatkozó 
rendelkezések a 
jogszabály-
módosításokban 

   2. negyedév 2024 

Az adónemek számának a 258. mérföldkőnél említett munkacsoport 
jelentése alapján való csökkentését célzó jogszabályi módosítások 
hatálybalépése. Az elfogadott jogszabály a 2023. január 1-jén hatályban 
lévő adónemek számához képest 10 %-kal csökkenti az adónemek számát. A 
csökkentés meglévő adónemek kivezetésével, illetve kettő vagy több 
adónem összevonásával valósul meg. A 2023. december 31-éig tervezett – 
és a 257. mérföldkőnél említett – átmeneti adóintézkedések, valamint a 
262. mérföldkőnél említett közművezeték-adó nem számítanak bele a 2023. 
január 1-jén hatályban lévő adónemek számába, és nem vehetők 
számításba az adónemek csökkentésének tekintetében sem. 

260. 

C9.R35. Az 
adórendszer 
egyszerűsítése az 
adónemek számának 
csökkentésével 

Mérföldkő 

A munkacsoport 
jelentése a 
személyi 
jövedelmekkel 
kapcsolatos adók 
egyszerűsítési és 
konszolidációs 
lehetőségek 
vizsgálatáról 

A jelentés 
közzététele 

   3. negyedév 2023 

Munkacsoport jön létre, amely megvizsgálja, hogy miként lehet 
egyszerűsíteni és konszolidálni a személyi jövedelemadózás szabályait, 
többek között a nem hatékony kedvezmények megszüntetése, az 
adószabályok kínálta alternatívák közötti választás adófizetők számára való 
megkönnyítése és az ösztönzők szándékolatlan és indokolatlan torzításainak 
csökkentése révén, ezzel igazságosabbá téve az adórendszert. A 
munkacsoportban a Pénzügyminisztérium, az adóhatóság, a kereskedelmi 
kamarák (pl. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Német-Magyar Ipari és 
Kereskedelmi Kamara, Magyarországi Amerikai Kereskedelmi Kamara), 
valamint az adótanácsadói és az akadémiai szektor képviselői vesznek részt. 
 
A munkacsoport a kormány elé terjeszti az általa készített jelentést és a 
reformjavaslatokat. A jelentés közzétételre kerül. 
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261. 

C9.R35. Az 
adórendszer 
egyszerűsítése az 
adónemek számának 
csökkentésével  

Mérföldkő 

A személyi 
jövedelemadózás 
szabályainak 
egyszerűsítését és 
konszolidálását 
célzó jogszabály-
módosítások 
hatálybalépése 

A hatálybalépésre 
vonatkozó 
rendelkezések a 
jogszabály-
módosításokban 

   4. negyedév 2023 

A személyi jövedelemadózás szabályainak a 260. mérföldkőnél említett 
munkacsoport jelentése alapján való egyszerűsítését és konszolidálását 
célzó jogszabály-módosítások hatálybalépése.  

262. 

C9.R36.A 
közművezetékek 
adójának reformja 
 

Mérföldkő 

A közművezetékek 
adójáról szóló 
2012. évi CLXVIII. 
törvény hatályon 
kívül helyezéséről, 
illetve 
módosításáról 
szóló jogszabály 
hatálybalépése  

A hatálybalépésre 
vonatkozó 
rendelkezések a 
jogszabály-
módosításokban 

   4. negyedév 2024 

Hatályba lép a közüzemi adózás egyszerűsítéséről szóló törvény, hogy i. 
hatályon kívül helyezze a közüzemi vezetékek adójáról szóló 2012. évi 
CLXVIII. törvényt, vagy ii. 
módosítsa a közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvényt azzal 
a céllal, hogy olyan adószabály lépjen életbe, amely lehetővé teszi a 
közüzemi tulajdonosok számára, hogy a közterületeken található vezetékeik 
(víz- és szennyvízvezetékek, villamos vezetékek, földgázcsövek és távközlési 
kábelek) karbantartásába vagy fejlesztésébe eszközölt befektetéseiknek 
megfelelő összegben jóváírják a vezetékeik után fizetendő tételes adót vagy 
mentesüljenek az alól. 

263. 

C9.R37. Az 
adóhatósági 
kommunikációs 
kampányok és 
viselkedéstudományi 
megközelítések 
kiterjesztése 

Mérföldkő 

A közigazgatási 
szervek 
ügyfélkommuniká
ciós gyakorlatának 
javítása 

A jelentés 
benyújtása a 
kormánynak és az 
új „lépésről 
lépésre” útmutatók 
elindítása 

   3. negyedév 2024 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) jelentést készít „közérthetőségi 
programjának” elemeiről és eredményeiről. A jelentés célja, hogy a NAV 
saját, konkrét gyakorlata során szerzett tudásának és az először általa 
bevezetett módszereknek a megosztása révén hozzájáruljon az 
ügyfélcentrikus, könnyen érthető hivatali kommunikációra irányuló 
hozzáállás általánossá válásához a hazai közigazgatásban. A jelentést 
megküldik a kormánynak és közzéteszik. A jelentésre alapozva egyes 
témakörökben új „lépésről-lépésre” útmutatók jelennek meg a NAV digitális 
platformjain, többek közt az egyéni vállalkozók opcionális adószabályok 
közötti váltásának segítése, a fizetési könnyítési kérelem beadása vagy az 
ingatlanok adásvétele kapcsán keletkező adó- és illetékkötelezettségek 
tárgykörében.  

264. 

C9.R37. Az 
adóhatósági 
kommunikációs 
kampányok és 
viselkedéstudományi 
megközelítések 
kiterjesztése 

Mérföldkő 

Viselkedéstudomá
nyi 
megközelítések 
alkalmazása az 
adóigazgatási 
eljárásokban 

A 
viselkedéstudomán
yi megközelítések 
adóigazgatási 
alkalmazásáról 
szóló jelentés 
elkészítése és az új 
viselkedéstudomán
yi pilot projektek 
eredményeinek 
publikálása 

   4. negyedév 2024 

A NAV jelentést készít és terjeszt a kormány elé arról, hogy a 
viselkedéstudományi megközelítések alkalmazásával miként javítható az 
államigazgatás működése. A jelentés ezt a NAV saját viselkedéstudományi 
pilot projektjei keretében összegyűjtött bizonyítékok és az ilyen 
megközelítések szokásos eljárásokban való általánossá tétele során szerzett 
tapasztalatok alapján mutatja be. 
 
Legalább három új, randomizált kontrollált vizsgálaton alapuló 
viselkedéstudományi pilot projekt indul a Pénzügyminisztérium és a NAV 
együttműködésének keretében. A projektek témái között szerepelnek 
legalább a következők: a kommunikáció finomhangolása, az önkéntes 
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jogkövetést erősítő eszközök rendelkezésre bocsátása, a mentorálási 
szolgáltatás javítását, valamint az adóelkerülés elleni küzdelem területén a 
viselkedéstudományi beavatkozások és a jogérvényesítés közötti megfelelő 
egyensúly biztosítása. A projektek eredményeit értékelik és közzéteszik. 

265. 

C9.R37. Az 
adóhatósági 
kommunikációs 
kampányok és 
viselkedéstudományi 
megközelítések 
kiterjesztése 

Mérföldkő 

A NAV digitális 
ügyfélkapcsolati 
felületeinek 
általános 
átalakításáról és 
azoknak 
egycsatornás 
szolgáltatásba 
történő 
integrálásáról 
szóló koncepció 
elkészítése 

A koncepció 
közzététele 

   2. negyedév 2024 

Egy, a NAV által felvázolt fejlesztési koncepció részletes tervvel szolgál arra 
vonatkozóan, hogy az adóhatóság jelenleg széttagolt ügyfélkapcsolati 
felületeit miként lehet egységes csatornába szervezni. Az egységesítés célja 
az, hogy az adófizetők egységes és digitális csatornán kommunikálhassanak 
az adóhatósággal. A koncepciónak ki kell térnie a szükséges fejlesztési 
lépések javasolt ütemezésére, ideértve a szükséges erőforrások méretére és 
időbeni lefutására vonatkozó terveket is. Integrálnia kell továbbá a NAV-nak 
a platformra vonatkozó, már folyamatban lévő vagy tervezett informatikai 
fejlesztéseit is, és építenie kell a kommunikációs és viselkedéstudományi 
megközelítésekre is a szolgáltatások, valamint a felhasználói felületek és a 
felhasználói élmény tervezése során. A koncepció a NAV informatikai 
fejlesztésének alapjául szolgál. 
A koncepciót közzéteszik a NAV honlapján. 

266. 

C9.R37. Az 
adóhatósági 
kommunikációs 
kampányok és 
viselkedéstudományi 
megközelítések 
kiterjesztése 

Mérföldkő 

Új funkciók 
biztosítása a NAV 
integrált digitális 
felületein 

Az új funkciók 
működőképesek és 
elérhetők az 
integrált 
platformokon és a 
mobilalkalmazásba
n 

   3. negyedév 2025 

A különböző platformok (pl. eSZja, ONYA) konszolidációját és a digitális 
formában még nem elérhető szolgáltatások (pl. eMAP, illeték, gépjárművek 
adózása) rendelkezésre bocsátását követően legalább három új (2022. 
szeptember 30. előtt még nem elérhető) funkcionalitás kerül bevezetésre és 
válik a felhasználók számára elérhetővé az integrált platformon vagy 
mobilalkalmazásban.  

267. 

C9.R38. A 
közkiadások 
hatékonyságának 
javítása kiadási 
felülvizsgálatok révén 

Mérföldkő 

Az éves kiadási 
felülvizsgálatok 
elvégzéséhez 
szükséges jogi és 
intézményi keret 
létrehozása 

A 
Pénzügyminisztériu
m szervezeti és 
működési 
szabályzata 
módosításának 
hatálybalépése, 
valamint  
a kiadási 
felülvizsgálatok 
módszertanáról és 
középtávú 
munkatervéről 
szóló 
kormányhatározat 
hatálybalépése. 

   2. negyedév 2023 

A hatóságok a Pénzügyminisztériumot jelölik ki a kiadási felülvizsgálatok 
koordinálásáért és elvégzéséért felelős intézményként. 
A Pénzügyminisztérium létrehoz egy, a kiadások felülvizsgálatának 
koordinálásáért felelős egységet (a továbbiakban: koordinációs egység). A 
koordinációs egység munkáját egy külső szakértőkből (például a vizsgált 
területek elismert szakértőiből, tudományos szakemberekből, agytrösztök 
tagjaiból) és az érintett szakminisztériumok képviselőiből álló munkacsoport 
segíti. A koordinációs egység rendszeresen konzultál és szorosan 
együttműködik a munkacsoport tagjaival a kiadási felülvizsgálatra 
vonatkozó jogi és szervezeti szabályok kidolgozása, majd a kiadási 
felülvizsgálatok megtervezése, végrehajtása és nyomon követése során. 
A kormány határozatot hoz a rendszeres kiadási felülvizsgálatok 
megindításáról, és a határozat kihirdetésre kerül a Magyar Közlönyben. 
A határozat (és/vagy az azt kísérő dokumentumok) meghatározza 
különösen a következőket: 
i. a részletes célkitűzések és célok; 
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ii. a felülvizsgálat módszertana; 
iii. középtávú munkaterv, amely tartalmazza a felülvizsgálat alá vonandó 

kiadási területeket és a felülvizsgálatok elvégzésének határidejét; 
iv. az érintett állami szervek (ha ezek a szervek a központi kormányzat 

részét képezik); valamint 
v. a vizsgálandó időszakok. 
 
A határozat megállapítja továbbá az érintett szereplők szerepét és 
felelősségi körét, beleértve legalább a következő elemeket: 

 A szakminisztériumok a Pénzügyminisztérium koordinációs egysége 
számára teljes körű hozzáférést biztosítanak az adatokhoz és 
információkhoz. 

 A Pénzügyminisztérium koordinálja és elvégzi a kiadások 
felülvizsgálatát, és a munkacsoporttal folytatott konzultációt követően 
ajánlásokat fogalmaz meg a lehetséges nyomonkövetési 
intézkedésekre vonatkozóan. 

 A Pénzügyminisztérium rendszeresen (negyedévente) jelentést nyújt 
be a kormánynak a kiadási felülvizsgálatok előrehaladásáról. 

 A „tartsd be vagy indokold meg” elvvel összhangban a kormány a 
felülvizsgálatok valamennyi megállapítását az Országgyűlés elé 
terjeszti, és amennyiben nem kíván nyomon követni néhány 
vonatkozó ajánlást, döntését megindokolja. Az előre meghatározott 
határidőre rendelkezésre kell állniuk a kiadási felülvizsgálatok 
eredményeinek, hogy az éves költségvetések és a középtávú 
költségvetési tervezés előkészítése során figyelembe lehessen venni 
azokat. 

 A hatékony nyomon követés érdekében meg kell szabni azt a 
határidőt, ameddig a Pénzügyminisztériumnak, a 
szakminisztériumoknak valamint az ajánlások címzettjei között 
szereplő más közintézményeknek a „tartsd be vagy indokold meg” 
elvvel összhangban válaszolniuk kell az ajánlásokra. 

 A nyomon követés figyelemmel kísérése és az ajánlásokra adott 
válaszokról szóló éves jelentés elkészítése a Pénzügyminisztérium 
koordinációs egységének feladata. 

A felülvizsgálatok módszertana figyelembe veszi az OECD ajánlásait és az 
uniós tagállamok hasonló gyakorlatait. A kiadási felülvizsgálatok célja a 
közkiadások megfelelőségének részletes vizsgálata a felülvizsgálat tárgyát 
képező területeken, különös tekintettel azok pozitív társadalmi hatására, a 
gazdasági növekedéshez való hozzájárulására, valamint a költségvetési 
egyenlegre és a közkiadások középtávú fenntarthatóságára gyakorolt 
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hatására. A módszertannak megfelelő ambíciószintű, konkrét megtakarítási 
és hatékonysági célokat kell meghatároznia az egyes kiadási területekre 
vonatkozóan. 

A felülvizsgálat tárgyát képező területek kiválasztásának szempontjai között 
szerepel például a kiadások magas vagy alacsony prioritása és a 
hatékonyság. A felülvizsgálandó területek kiválasztásakor elsőbbséget kell 
biztosítani a nagy és a gyorsan növekvő kiadási tételeknek. A 2023. évi és a 
2024. évi felülvizsgálatnak az adott év államháztartási kiadásainak legalább 
10 %-ára ki kell terjednie. 
A felülvizsgálat alá vonandó kiadási területek közé tartoznak többek között 
a következők: 
i. egészségügy; 
ii. oktatás, 
iii. közberuházások; valamint 
iv. családtámogatás és lakhatási támogatás (ideértve az ehhez 

kapcsolódó adókedvezményeket is) 
 

268. 

C9.R38. A közkiadások 

hatékonyságának 

javítása kiadási 

felülvizsgálatok révén 

Mérföldkő 

Az első és a 
második kiadási 
felülvizsgálat 
eredményeiről 
szóló jelentés 

Az első két kiadási 
felülvizsgálat 
eredményeiről 
szóló két jelentés 
közzététele a 
kormány honlapján 

   2. negyedév 2024 

A Pénzügyminisztérium koordinálja és a kormánytól független megfelelő 
szakmai szervezetekkel konzultálva elvégzi a kiadási felülvizsgálatot a 
középtávú munkatervben megjelölt legalább két terület tekintetében. A 
vizsgált területek között lennie kell legalább két olyan területnek, amely 
megtalálható a 267. mérföldkőnél szereplő felsorolásban. A koordinációs 
egység a kiadások felülvizsgálatának megtervezése, végrehajtása és nyomon 
követése során szorosan együttműködik a 267. mérföldkőnél említett 
munkacsoport tagjaival. 
A kiadási felülvizsgálatok keretében azonosítani kell azokat az 
intézkedéseket és szakpolitikai lehetőségeket, amelyekkel az érintett kiadási 
területeken megtakarításokat (a felülvizsgált kiadások százalékában 
kifejezve) és hatékonyságnövekedést lehet elérni. A javasolt 
intézkedéseknek és lehetőségeknek legkésőbb 2023 negyedik negyedévére 
rendelkezésre kell állniuk. 
Két külön jelentésben kell bemutatni a felülvizsgálatok konkrét eredményeit 
a potenciális (a felülvizsgált kiadások százalékában kifejezett) megtakarítások 
és a hatékonyságnövekedés tekintetében, és különösen azt, hogy ezek 
miként tükröződnek a költségvetési tervezésben (azaz az éves 
költségvetésekben és a középtávú költségvetési tervekben). A jelentéseket a 
kormány megvitatja, és azok közzétételre kerülnek a kormány honlapján. 
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Sorszám 
Kapcsolódó 

intézkedés (reform 
vagy beruházás) 

Mérföldkő/  
Cél 

Elnevezés 
Minőségi mutatók   

(a 
mérföldkövekhez) 

Mennyiségi mutatók   
(a célokhoz) 

A végrehajtás indikatív 
ütemterve  

Az egyes mérföldkövek és célok ismertetése 

Mértékegység Alapérték Cél Negyedév Év 

269. 

C9.R38. A 
közkiadások 
hatékonyságának 
javítása kiadási 
felülvizsgálatok révén 

Mérföldkő 

A harmadik és a 
negyedik kiadási 
felülvizsgálat 
eredményeiről 
szóló jelentés 

A további két 
kiadási 
felülvizsgálat 
eredményeiről 
szóló két jelentés 
közzététele a 
kormány honlapján 

   2. negyedév 2025 

A Pénzügyminisztérium koordinálja és a kormánytól független megfelelő 
szakmai szervezetekkel konzultálva elvégzi a kiadási felülvizsgálatot a 
középtávú munkatervben megjelölt legalább két terület tekintetében. A 
vizsgált területek között lennie kell legalább két olyan területnek, amely 
megtalálható a 267. mérföldkőnél szereplő felsorolásban. A koordinációs 
egység a kiadások felülvizsgálatának megtervezése, végrehajtása és nyomon 
követése során szorosan együttműködik a 267. mérföldkőnél említett 
munkacsoport tagjaival. 
A kiadási felülvizsgálatok keretében azonosítani kell azokat az 
intézkedéseket és szakpolitikai lehetőségeket, amelyekkel az érintett kiadási 
területeken megtakarításokat (a felülvizsgált kiadások százalékában 
kifejezve) és hatékonyságnövekedést lehet elérni. A javasolt intézkedések és 
lehetőségek legkésőbb 2024 negyedik negyedévére rendelkezésre állnak. 
Két külön jelentésben kell bemutatni a felülvizsgálatok konkrét eredményeit 
a potenciális (a felülvizsgált kiadások százalékában kifejezett) megtakarítások 
és a hatékonyságnövekedés tekintetében, és különösen azt, hogy az 
eredmények miként tükröződnek a költségvetési tervezésben (azaz az éves 
költségvetésekben és a középtávú költségvetési tervekben). A jelentéseket a 
kormány megvitatja, és azok közzétételre kerülnek a kormány honlapján. 

270. 

C9.R38. A 
közkiadások 
hatékonyságának 
javítása kiadási 
felülvizsgálatok révén 

Mérföldkő 

A kiadási 
felülvizsgálatok 
eredményeiről 
szóló záró 
jelentés. 

A záró jelentés 
közzététele a 
kormány 
honlapján. 

   4. negyedév 2025 
A záró jelentés bemutatja, hogy a 2023–2025-ös időszakban végzett négy 
kiadási felülvizsgálat sikeresen lefedte az államháztartási kiadások legalább 
20 %-át. 
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2. A helyreállítási és rezilienciaépítési terv becsült összköltsége 

Magyarország helyreállítási és rezilienciaépítési tervének becsült összköltsége 

2 299 592 927 602 HUF, amely az EKB-nak az 2022. április 1. és 2022. szeptember 30. 

közötti időszakban érvényes átlagos EUR/HUF referencia-árfolyamán átszámítva 

5 824 260 891 EUR-nak felel meg. 

 

2. SZAKASZ: PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS 

1. Pénzügyi hozzájárulás 

A 2. cikk (2) bekezdésében említett részösszegek szerkezete a következő: 

1.1. Első részlet (vissza nem térítendő támogatás) 

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő / 

Cél 
Megnevezés 

1. 

C1.R1. A 21. századi technológiai 

környezetre épülő, versenyképes 

közoktatás megteremtése 

Cél 

A diákok vagy pedagógusok számára 

rendelkezésre bocsátott digitális 

notebookok száma  

2. 

C1.R1. A 21. századi technológiai 

környezetre épülő, versenyképes 

közoktatás megteremtése 

Mérföldkő 

A digitális notebookok tanulóknak történő 

kiosztására vonatkozó, rászorultsági 

tesztelésen alapuló stratégia kidolgozása 

35. 

C2.I2. A felsőoktatási intézmények 

infrastruktúrájának korszerűsítése és 

digitalizációja 

Mérföldkő 

Pályázati felhívás közzététele az épületek 

energiahatékonysági felújítása, új épületek 

építése, új digitális berendezések beszerzése 

és a felsőoktatási intézmények 

kapacitásfejlesztési tevékenységei céljából  

42. 
C2.I4. Szakképzési infrastruktúra a 

21. században 
Mérföldkő 

Legalább 16 szakképzési centrum 

kiválasztása a fejlesztési programban való 

részvételre 

48. 
C2.I6. Nemzeti kutatás-fejlesztési 

laboratóriumok létrehozása 
Cél 

További nemzeti laboratóriumok 

létrehozása öt tematikus kutatási területen 

50. 

C3.R1. A leghátrányosabb helyzetű 

települések hatékony integrált 

támogatási keretfeltételeinek 

megteremtése 

Mérföldkő 

A Felzárkózó települések program 

különböző elemeit végrehajtó szervezetek 

átlátható kiválasztása 

52. 

C3.I1. Szociális lakások építése, 

felújítása, lakhatási körülmények 

javítása 

Mérföldkő 

Az érintett települések lakhatási 

diagnózisokon alapuló beavatkozási 

tervének elfogadása 

70. 

C4.I1. Főművi vízpótlórendszerek 

építési munkái, új hálózatok és 

rendszerek kialakítása 

Mérföldkő 

„A Rábaköz-Tóköz vízpótlásának 

fejlesztése” című projekt terveinek 

elkészítése 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő / 

Cél 
Megnevezés 

89. 

C5.I2. Vasúthálózati szűk 

keresztmetszet kiváltása a TEN-T 

folyosón 

Mérföldkő 

A Békéscsaba–Lökösháza vasúti 

vonalszakasz korszerűsítésére irányuló 

szerződés aláírása 

105. 

C6.R3. A megújuló 

energiaforrásokkal kapcsolatos 

beruházások engedélyezési 

eljárásának javítása 

Mérföldkő 

A fotovoltaikus rendszerrel ellátott 

háztartásokra vonatkozó betáplálási 

korlátozások eltörlése 

106. 

C6.R4. A hálózati csatlakozási 

folyamat átláthatóságának, 

kiszámíthatóságának és 

elérhetőségének javítása 

Mérföldkő 
A hálózati csatlakozási eljárások 

kiszámíthatóságának növelése 

108. 

C6.R4. A hálózati csatlakozási 

folyamat átláthatóságának, 

kiszámíthatóságának és 

elérhetőségének javítása 

Mérföldkő Tájékoztatási fórumok 

113. 

C6.I1. Átvitelirendszer-üzemeltető és 

az elosztórendszer-üzemeltetők 

klasszikus és intelligens 

hálózatfejlesztései 

Mérföldkő 

Támogatási megállapodások aláírása az 

összes engedélyessel az átviteli és 

elosztóhálózatok fejlesztésének végrehajtási 

és támogatási feltételeiről  

118. 

C6.I2. Lakossági fotovoltaikus 

rendszerek támogatása és 

fűtéskorszerűsítés 

Mérföldkő 

A lakossági fotovoltaikus rendszerekre és 

fűtéskorszerűsítésre irányuló projektekre 

vonatkozó pályázati felhívás elindítása 

122. 

C6.I3. Energiatárolók telepítése 

elosztórendszer-üzemeltető és 

átvitelirendszer-üzemeltető 

társaságoknál 

Mérföldkő 

Az átvitelirendszer-

üzemeltető/elosztórendszer-üzemeltetők 

által létesítendő, integrált hálózati elemként 

működő energiatároló létesítmények 

kiépítésére és támogatási feltételeire 

vonatkozó pályázati felhívás elindítása  

126. 
C6.I4. Hálózati energiatárolók 

telepítése energiapiaci szereplőknél 
Mérföldkő 

A piaci szereplők által létesítendő 

energiatároló létesítmények végrehajtására 

és támogatási feltételeire vonatkozó 

pályázati felhívás elindítása 

130. C6.I5. Az okos mérés elterjesztése Mérföldkő 

Az elosztórendszer-üzemeltetőknek szóló, 

okosmérők beszerzésére és telepítésére 

irányuló prioritási projektekre vonatkozó 

felhívás elindítása  

139. 
C8.R1. A hálapénz kivezetése az 

egészségügy területén 
Mérföldkő 

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról 

szóló törvény hatálybalépése  

141. 
C8.I1. A 21. századi egészségügy 

feltételeinek kialakítása 
Mérföldkő 

Az Országos Kórházi Főigazgatóság 

feladatairól szóló kormányrendelet 

hatálybalépése 

154. 
C8.I3. Egészségügyi távfelügyeleti 

program az időskorúak számára 
Mérföldkő 

Az időskorúakra irányuló egészségügyi 

távfelügyeleti program 

diszpécserszolgálatának üzembe helyezése  

156. 
C8.I4. Az egészségügyi alapellátás 

fejlesztése 
Mérföldkő 

A praxisközösségekről szóló 

kormányrendelet hatálybalépése 

160. 

C9.R1 Az uniós támogatás 

magyarországi végrehajtásával 

kapcsolatos csalás, 

Mérföldkő Integritás Hatóság felállítása 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő / 

Cél 
Megnevezés 

összeférhetetlenség és korrupció, 

valamint egyéb jogsértések és 

szabálytalanságok megelőzésének, 

felderítésének és korrekciójának 

megerősítése érdekében Integritás 

Hatóság létrehozása. 

166. 

C9.R2 Korrupcióellenes 

Munkacsoport létrehozása a 

korrupció megelőzése, felderítése, 

büntetőeljárás alá vonása és 

szankcionálása érdekében 

Magyarországon hozott intézkedések 

nyomon követésére és 

felülvizsgálatára 

Mérföldkő Korrupcióellenes Munkacsoport létrehozása  

169. 

C9.R3 A közhatalom gyakorlásával 

vagy a közvagyon kezelésével 

kapcsolatos kiemelt 

bűncselekmények esetén 

alkalmazandó külön eljárás 

bevezetése („bírói felülbírálat”) 

Mérföldkő 

A közhatalom gyakorlásával vagy a 

közvagyon kezelésével kapcsolatos kiemelt 

bűncselekmények esetén alkalmazandó 

külön eljárás bevezetése 

171. 
C9.R4 A vagyonnyilatkozatokra 

vonatkozó szabályok megerősítése 
Mérföldkő 

A vagyonnyilatkozatok személyi és tárgyi 

hatályát kiterjesztő, egyúttal azok gyakori 

közzétételét biztosító jogszabályi 

módosítások hatálybalépése  

174. 

C9.R5 A közforrások közérdekű 

vagyonkezelő alapítványok általi 

felhasználása átláthatóságának 

biztosítása 

Mérföldkő 

Olyan jogi aktus hatálybalépése, amely 

biztosítja annak hatékony felügyeletét, hogy 

a közfeladatot ellátó közérdekű 

vagyonkezelő alapítványok és az általuk 

létrehozott vagy fenntartott jogi személyek 

hogyan veszik igénybe az uniós támogatást 

175. 
C9.R6. A közkiadások fokozott 

átláthatósága 
Mérföldkő 

A közkiadások fokozott átláthatóságát 

biztosító jogalkotási aktus hatálybalépése 

182. 

C9.R9. A hálapénz kiszorítása az 

egészségügy területén – 

szemléletformáló kampány 

Mérföldkő 

Szemléletformáló kampány indítása az 

egészségügyi hálapénz 

elfogadhatatlanságának tárgyában 

195. 

C9.R10. Az egyajánlatos 

közbeszerzési eljárások arányának 

csökkentése 

Mérföldkő 

Monitoring- és jelentéstételi eszköz 

(„egyajánlatos eljárásokra vonatkozó 

jelentéstételi eszköz”) létrehozása az uniós 

vagy nemzeti finanszírozású egyajánlatos 

közbeszerzési eljárásoknak az egységes 

piaci eredménytábla módszertanán alapuló 

nyomon követésére és az azokról való 

jelentéstételre 

197. 

C9.R11. Elektronikus Közbeszerzési 

Rendszer (EKR) fejlesztése az 

átláthatóság növelése érdekében 

Mérföldkő 

A nyilvánosság rendelkezésére állnak az 

EKR funkciói, amelyek lehetővé teszik a 

szerződés odaítéléséről szóló hirdetmények 

adatainak strukturált keresését és tömeges 

exportálását.  

198. 

C9.R11. Elektronikus Közbeszerzési 

Rendszer (EKR) fejlesztése az 

átláthatóság növelése érdekében 

Mérföldkő 

A nyilvánosság rendelkezésére állnak az 

EKR funkciói, amelyek lehetővé teszik az 

alvállalkozókra vonatkozó adatok 

strukturált keresését és tömeges 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő / 

Cél 
Megnevezés 

exportálását. 

200. 

C9.R12. A közbeszerzések 

teljesítménymérési keretrendszerének 

felállítása 

Mérföldkő 
A közbeszerzések teljesítménymérési 

keretrendszerének létrehozása 

201. 

C9.R12. A közbeszerzések 

teljesítménymérési keretrendszerének 

felállítása 

Mérföldkő 
A közbeszerzések teljesítménymérési 

keretrendszerének működésbe lépése  

213. 

C9.R15. Az Országos Bírói Tanács 

szerepének és hatásköreinek 

megerősítése az Országos Bírósági 

Hivatal elnöke hatásköreinek 

ellensúlyozása érdekében 

Mérföldkő 

Az Országos Bírói Tanács szerepének 

megerősítését és egyszersmind 

függetlenségének megőrzését célzó 

jogszabályi módosítások hatálybalépése 

214. 
C9.R16. A Kúria bírói 

függetlenségének megerősítése 
Mérföldkő 

A Kúria bírói függetlenségének 

megerősítését célzó módosítások 

hatálybalépése 

215. 

C9.R17. Az Európai Unió Bírósága 

elé terjesztett előzetes döntéshozatali 

eljárások akadályainak 

megszüntetése 

Mérföldkő 

Az Európai Unió Bírósága elé terjesztett 

előzetes döntéshozatali eljárások 

akadályainak megszüntetését célzó 

jogszabály-módosítások hatálybalépése 

216. 

C9.R18. A jogerős ítéletek 

Alkotmánybíróság általi 

felülvizsgálatának reformja 

Mérföldkő 

Azon jogszabály-módosítások 

hatálybalépése, amelyek célja megszüntetni 

azt a lehetőséget, hogy a hatóságok az 

Alkotmánybíróság előtt megtámadhassák a 

jogerős bírósági határozatokat 

217. 

C9.R19. Az uniós támogatás 

megfelelő felhasználását biztosító 

végrehajtási, nyomonkövetési, 

kontroll- és ellenőrzési 

intézkedésekre vonatkozó 

megerősített jogi felhatalmazás 

Mérföldkő 

A helyreállítási és rezilienciaépítési terv 

végrehajtására, ellenőrzésére és kontrolljára 

vonatkozó jogi felhatalmazás 

218. 

C9.R19. Az uniós támogatás 

megfelelő felhasználását biztosító 

végrehajtási, nyomonkövetési, 

kontroll- és ellenőrzési 

intézkedésekre vonatkozó 

megerősített jogi felhatalmazás 

Mérföldkő 

Az EU 2021/1060 rendelet szerinti alapok 

magyarországi végrehajtását, nyomon 

követését, kontrollját és ellenőrzését 

szabályozó jogszabályi rendelkezések 

módosítása 

219. 

C9.R19. Az uniós támogatás 

megfelelő felhasználását biztosító 

végrehajtási, nyomonkövetési, 

kontroll- és ellenőrzési 

intézkedésekre vonatkozó 

megerősített jogi felhatalmazás 

Mérföldkő 

Az összeférhetetlenség hatékony 

megelőzését, felderítését és orvoslását 

biztosító iránymutatások elfogadása és 

alkalmazásának megkezdése az uniós 

támogatások magyarországi 

végrehajtásában, kontrolljában és 

ellenőrzésében részt vevő valamennyi szerv 

személyzetével összefüggésben. 

220. 

C9.R20. Hatékony csalás- és 

korrupcióellenes stratégia az uniós 

támogatások végrehajtására, 

ellenőrzésére és kontrolljára 

Mérföldkő 

Az uniós támogatás végrehajtása során a 

csalás és a korrupció hatékony 

megelőzésének, felderítésének és 

korrekciójának biztosítása az uniós 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő / 

Cél 
Megnevezés 

vonatkozóan támogatásra vonatkozó hatékony csalás- és 

korrupcióellenes stratégia kidolgozása és 

végrehajtása révén 

221. 

C9.R20. Hatékony csalás- és 

korrupcióellenes stratégia az uniós 

támogatások végrehajtására, 

ellenőrzésére és kontrolljára 

vonatkozóan 

Mérföldkő 

A csalás és a korrupció hatékony 

megelőzésének, felderítésének és 

korrekciójának biztosítása az uniós 

támogatás végrehajtása során az uniós 

támogatásokra vonatkozó csalás- és 

korrupcióellenes stratégiához kapcsolódó 

hatékony cselekvési terv kidolgozása és 

végrehajtása révén 

222. 

C9.R21 Az Arachne 

kockázatértékelő eszköz teljes körű 

és hatékony alkalmazása az összes 

uniós forrás tekintetében 

Mérföldkő 

A csalás és korrupció hatékony 

megelőzésének, felderítésének és 

korrekciójának biztosítása az uniós 

támogatások végrehajtása során az Arachne 

kockázatértékelő eszköz hatékony 

használatát biztosító megfelelő 

intézkedések révén 

223. 

C9.R21 Az Arachne 

kockázatértékelő eszköz teljes körű 

és hatékony alkalmazása az összes 

uniós forrás tekintetében 

Mérföldkő 

A csalás és korrupció hatékony 

megelőzésének, felderítésének és 

korrekciójának biztosítása az uniós 

támogatások végrehajtása során az Arachne 

kockázatértékelő eszköz szisztematikus és 

hatékony használatára vonatkozó eljárások 

megfelelőségének megállapításával 

224. 

C9.R22. A Belső Ellenőrzési és 

Integritási Igazgatóság létrehozása az 

uniós támogatás végrehajtása során 

az összeférhetetlenség ellenőrzésének 

megerősítése érdekében 

Mérföldkő 

A csalás és a korrupció hatékony 

megelőzésének, felderítésének és 

korrekciójának biztosítása az uniós 

támogatások végrehajtása során az új Belső 

Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság 

létrehozása és teljes körű működőképessége 

révén 

225. 

C9.R23. Az EUTAF feladatainak 

hatékony ellátásához szükséges 

kapacitás biztosítása 

Mérföldkő 

A csalás és korrupció hatékony 

megelőzésének, felderítésének és 

korrekciójának biztosítása az uniós 

támogatás végrehajtása során az EUTAF 

megfelelő kapacitása révén 

226. 

C9.R24. Az OLAF-fal való 

együttműködés megerősítése az uniós 

támogatás végrehajtásával 

kapcsolatos csalások felderítésének 

megerősítése érdekében 

Mérföldkő 

Az OLAF magyarországi helyszíni 

ellenőrzéseinek segítésével megbízott 

nemzeti hatóság kijelölése és a nem 

együttműködő gazdasági szereplőkkel 

szembeni pénzügyi szankciók kiszabása 

lehetőségének bevezetése 

227. 

C9.R25. A helyreállítási és 

rezilienciaépítési terv hatékony 

végrehajtása, kontrollja és 

ellenőrzése, valamint az Unió 

pénzügyi érdekeinek védelme 

Mérföldkő 

A magyar helyreállítási és rezilienciaépítési 

terv végrehajtásának nyomon követéséhez 

kapcsolódó intézkedések 

228. 

C9.R25. A helyreállítási és 

rezilienciaépítési terv hatékony 

végrehajtása, kontrollja és 

ellenőrzése, valamint az Unió 

pénzügyi érdekeinek védelme 

Mérföldkő 

A magyar helyreállítási és rezilienciaépítési 

terv végrehajtása hatékony ellenőrzésének 

biztosítása 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő / 

Cél 
Megnevezés 

229. 

C9.R26. Az átláthatóság és a 

közérdekű információkhoz való 

hozzáférés javítása 

Mérföldkő 

Hatályba lép a közérdekű információkhoz 

való hozzáféréssel kapcsolatos bírósági 

ügyek tekintetében a jogi kiszámíthatóságot 

biztosító jogalkotási aktus. 

230. 

C9.R26. Az átláthatóság és a 

közérdekű információkhoz való 

hozzáférés javítása 

Mérföldkő 

A közérdekű információk fokozott 

átláthatóságát biztosító jogszabályi 

módosítások hatálybalépése 

231. 

C9.R26. Az átláthatóság és a 

közérdekű információkhoz való 

hozzáférés javítása 

Mérföldkő 

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 

jelentése a közérdekű információkhoz való 

hozzáférésről (1) 

234. 

C9.R27. A jogalkotás minőségének 

javítása, valamint az érdekelt felek és 

a szociális partnerek hatékony 

bevonása a döntéshozatalba 

Mérföldkő 

Az összes releváns érdekelt félnek a magyar 

helyreállítási és rezilienciaépítési terv 

végrehajtásába történő hatékony bevonására 

vonatkozó keretet meghatározó jogalkotási 

aktus hatálybalépése 

235. 

C9.R27. A jogalkotás minőségének 

javítása, valamint az érdekelt felek és 

a szociális partnerek hatékony 

bevonása a döntéshozatalba 

Mérföldkő 

A releváns jogalkotási aktusok 

módosításának hatálybalépése annak 

biztosítása érdekében, hogy növeljék a 

nyilvános konzultációk és hatásvizsgálatok 

szerepét a jogalkotási folyamatban 

A részlet összege 813 560 000 EUR 

 

 

1.2. Második részlet (vissza nem térítendő támogatás) 

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő 

/ Cél 
Megnevezés 

7. 

C1.I1. A minőségi oktatáshoz való 

hozzáférés javítása az alsó 

középiskolákban 

Mérföldkő 

Az iskolahálózat feltérképezése a kisebb 

alsó tagozatos osztályok szomszédos 

településeken lévő, nagyobb iskolákba 

történő integrálására alkalmas iskolák 

kiválasztása céljából 

10. 
C1.I2. A sajátos nevelési igényű 

tanulók oktatásának támogatása 
Mérföldkő 

A sajátos nevelési igényű tanulók 

oktatásával kapcsolatos igények 

feltérképezése 

14. 
C1.R2. Az iskolai szegregáció 

kockázatának csökkentése 
Mérföldkő 

Az alacsony arányban hátrányos helyzetű 

tanulókkal rendelkező általános és alsó 

középiskolák állami támogatásának 

csökkentésére vonatkozó jogszabály 

hatálybalépése 

16. 
C1.R3. A tanári hivatás vonzerejének 

növelése 
Mérföldkő 

A közoktatási rendszerben dolgozó 

pedagógusok átlagbérének a felsőfokú 

végzettséggel rendelkezők átlagbérének 

legalább 80 %-ára történő emeléséről szóló 

jogszabály hatálybalépése 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő 

/ Cél 
Megnevezés 

17. 
C1.R3. A tanári hivatás vonzerejének 

növelése 
Cél 

A közoktatási rendszerben dolgozó tanárok 

átlagbére 2023-ban a felsőfokú 

végzettséggel rendelkezők átlagbéréhez 

viszonyítva 

30. 

C2.I1. A felsőoktatás intézményi 

innovációja és tevékenységeinek 

erősítése  

Mérföldkő 

Pályázati felhívás közzététele a digitális 

tananyagok fejlesztését végző egyetemek 

kiválasztása céljából  

39. 
C2.I3. Digitális tantervek kidolgozása a 

szakképzés számára 
Mérföldkő 

Pályázati felhívás közzététele a digitális 

tananyagok kidolgozása céljából 

51. 

C3.R1. A leghátrányosabb helyzetű 

települések hatékony integrált 

támogatási keretfeltételeinek 

megteremtése 

Mérföldkő 

A leghátrányosabb helyzetű települések 

támogatásával foglalkozó 

monitoringbizottság létrehozása 

63. C4.R1. Szemléletformálás Mérföldkő 

Az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. 

évi CXIII. törvény, valamint a 302/2020. 

(VI. 29.) Korm. rendelet módosítása 

68. 

C4.I1. Főművi vízpótlórendszerek 

építési munkái, új hálózatok és 

rendszerek kialakítása 

Mérföldkő 

„A Duna-Tisza-közi Homokhátság 

vízhiányos ökológiai állapotának javítása, 

helyreállítása – I. ütem” című projekt 

terveinek elkészítése 

75. C4.I3. Természetvédelem Mérföldkő 

A „Természetvédelmi fejlesztés a Natura 

2000 hálózathoz tartozó Hanság ökológiai 

vízpótlásának biztonságosabbá tétele 

érdekében” című projekt terveinek 

elkészítése 

91. 
C5.I3. A kibocsátásmentes autóbuszos 

közlekedés fejlesztése 
Mérföldkő 

Az új elektromos autóbuszok beszerzésére 

és a töltőállomások létesítésére irányuló 

támogatási megállapodások aláírása 

94. 
C5.I4. Központi forgalomirányítás 

kiépítése TEN-T vasútvonalakon 
Mérföldkő 

A központi forgalomirányító rendszer 

létesítésére irányuló szerződés aláírása 

96. 

C5.R1. Egységes országos autóbuszos 

és vasúti tarifa-, menetjegy- és 

utastájékoztatási rendszer kiépítése a 

Nemzeti Tömegközlekedési Hatóság 

által 

Mérföldkő 

Az intézményi keretet, valamint az 

eljárásokat és a folyamatokat létrehozó 

jogszabály hatálybalépése 

97. 

C5.R1. Egységes országos autóbuszos 

és vasúti tarifa-, menetjegy- és 

utastájékoztatási rendszer kiépítése a 

Nemzeti Tömegközlekedési Hatóság 

által 

Mérföldkő 
Az adatbázisszerver-infrastruktúra és a 

tájékoztató platform kialakítása 

99. 
C6. R1. A villamosenergia-szabályozás 

átalakítása 
Mérföldkő 

A 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet 

módosításainak hatálybalépése. 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő 

/ Cél 
Megnevezés 

100 
C6.R2. A szárazföldi szélenergiát célzó 

befektetések megkönnyítése 
Mérföldkő 

A szélenergia hasznosítását támogató 

jogszabály-módosítás 

101. 
C6.R2. A szárazföldi szélenergiát célzó 

befektetések megkönnyítése 
Mérföldkő 

Könnyített telepítést lehetővé tevő területek 

(go-to zónák) kijelölése 

102. 

C6.R3. A megújuló energiaforrásokkal 

kapcsolatos beruházások engedélyezési 

eljárásának javítása 

Mérföldkő 

Integrált eljárás a megújuló 

energiaforrásokkal kapcsolatos 

engedélyezéshez 

103. 

C6.R3. A megújuló energiaforrásokkal 

kapcsolatos beruházások engedélyezési 

eljárásának javítása 

Mérföldkő 

Egyablakos ügyintézési pont a megújuló 

energiaforrásokkal kapcsolatos 

engedélyeztetéshez 

104. 

C6.R3. A megújuló energiaforrásokkal 

kapcsolatos beruházások engedélyezési 

eljárásának javítása 

Mérföldkő 
A kis kapacitású fotovoltaikus rendszerek 

egyszerű hálózati csatlakozása 

107. 

C6.R4. A hálózati csatlakozási 

folyamat átláthatóságának, 

kiszámíthatóságának és 

elérhetőségének javítása 

Mérföldkő 

A hálózati csatlakozási kérelmekre és 

kapacitásokra vonatkozó információk 

közzététele 

112. 
C6.R5. Az energiahatékonysági 

követelmények megerősítése 
Mérföldkő 

Az épületfelújításokra vonatkozó 

támogatási rendszerek energiahatékonysági 

minimumkövetelményeinek megerősítése 

123. 

C6.I3. Energiatárolók telepítése 

elosztórendszer-üzemeltető és 

átvitelirendszer-üzemeltető 

társaságoknál 

Mérföldkő 

Az átvitelirendszer-

üzemeltető/elosztórendszer-üzemeltetők 

által létesítendő, integrált hálózati elemként 

működő energiatároló létesítmények 

kiépítésére és támogatási feltételeire 

vonatkozó összes támogatási megállapodás 

megkötése 

127. 
C6.I4. Hálózati energiatárolók 

telepítése energiapiaci szereplőknél 
Mérföldkő 

A piaci szereplők által létesítendő 

energiatároló létesítmények végrehajtására 

és támogatási feltételeire vonatkozó összes 

támogatási megállapodás megkötése 

131. C6.I5. Az okos mérés elterjesztése Mérföldkő 

Az okosmérők beszerzésére és telepítésére 

vonatkozó összes támogatási megállapodás 

megkötése  

135. 
C7.R1. A körforgásos gazdaságra 

történő átállás hazai szabályozása 
Mérföldkő 

A körforgásos gazdaságra vonatkozó 

nemzeti stratégia és cselekvési terv, 

valamint az Országos 

Hulladékgazdálkodási Terv elfogadása 

142. 
C8.I1. A 21. századi egészségügy 

feltételeinek kialakítása  
Mérföldkő 

Az integrált betegúttal érintett megyei 

kórházi rendszer kialakítására irányuló 

feltérképezési folyamat lezárása  
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő 

/ Cél 
Megnevezés 

161. 

C9.R1 Az uniós támogatás 

magyarországi végrehajtásával 

kapcsolatos csalás, összeférhetetlenség 

és korrupció, valamint egyéb 

jogsértések és szabálytalanságok 

megelőzésének, felderítésének és 

korrekciójának megerősítése érdekében 

Integritás Hatóság létrehozása. 

Mérföldkő 
Az integritáskockázat-értékelési 

gyakorlatról szóló jelentés 

162. 

C9.R1 Az uniós támogatás 

magyarországi végrehajtásával 

kapcsolatos csalás, összeférhetetlenség 

és korrupció, valamint egyéb 

jogsértések és szabálytalanságok 

megelőzésének, felderítésének és 

korrekciójának megerősítése érdekében 

Integritás Hatóság létrehozása. 

Mérföldkő 

Az Integritás Hatóság általi 

vagyonnyilatkozat-ellenőrzéssel 

kapcsolatos jog- és hatáskörök 

alkalmazásának megkezdése 

163. 

C9.R1 Az uniós támogatás 

magyarországi végrehajtásával 

kapcsolatos csalás, összeférhetetlenség 

és korrupció, valamint egyéb 

jogsértések és szabálytalanságok 

megelőzésének, felderítésének és 

korrekciójának megerősítése érdekében 

Integritás Hatóság létrehozása. 

Mérföldkő 
Az éves integritásjelentés 2022 végéig 

történő nyilvánosan hozzáférhetővé tétele 

167. 

C9.R2 Korrupcióellenes Munkacsoport 

létrehozása a korrupció megelőzése, 

felderítése, büntetőeljárás alá vonása és 

szankcionálása érdekében 

Magyarországon hozott intézkedések 

nyomon követésére és felülvizsgálatára 

Mérföldkő 

A Korrupcióellenes Munkacsoport 2022. 

évre vonatkozó éves elemzése nyilvánosan 

hozzáférhető 

168. 

 C9.R2 Korrupcióellenes 

Munkacsoport létrehozása a korrupció 

megelőzése, felderítése, büntetőeljárás 

alá vonása és szankcionálása érdekében 

Magyarországon hozott intézkedések 

nyomon követésére és felülvizsgálatára 

Mérföldkő 
A kormány megvizsgálja a munkacsoport 

első jelentését 

172. 
C9.R4 A vagyonnyilatkozatokra 

vonatkozó szabályok megerősítése 
Mérföldkő 

Egy új, a vagyonnyilatkozatok elektronikus 

benyújtására szolgáló rendszer felállítása, 

ahol a vagyonnyilatkozatokat 

elektronikusan, digitális formátumban lehet 

benyújtani. 

176. 
C9.R6. A közkiadások fokozott 

átláthatósága 
Mérföldkő 

A feltételrendszerre irányuló eljárásban 

szereplő korrekciós intézkedések keretében 

létrehozott központi nyilvántartás teljes 

mértékben működőképes, és a szükséges 

információk teljes köre rendelkezésre áll. 

177. 

C9.R7. Nemzeti korrupcióellenes 

stratégia és cselekvési terv kidolgozása 

és végrehajtása 

Mérföldkő 

A korrupcióellenes keret megerősítése 

Magyarországon a Nemzeti 

Korrupcióellenes Stratégia és a kapcsolódó, 

2020-2022 közötti időszakra vonatkozó 

cselekvési terv konkrét lépéseinek 

végrehajtásával 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő 

/ Cél 
Megnevezés 

178. 

C9.R7. Nemzeti korrupcióellenes 

stratégia és cselekvési terv kidolgozása 

és végrehajtása 

Mérföldkő 

A korrupcióellenes keretrendszer 

megerősítése Magyarországon új nemzeti 

korrupcióellenes stratégia és cselekvési terv 

bevezetésével 

185. 
C9.R10. Az egyajánlatos közbeszerzési 

eljárások arányának csökkentése 
Cél 

Az uniós finanszírozású egyajánlatos 

közbeszerzési eljárások aránya nem 

haladhatja meg a 15 %-ot. 

186. 
C9.R10. Az egyajánlatos közbeszerzési 

eljárások arányának csökkentése 
Cél 

A nemzeti finanszírozású egyajánlatos 

közbeszerzési eljárások aránya nem 

haladhatja meg a 32 %-ot. 

196. 
C9.R10. Az egyajánlatos közbeszerzési 

eljárások arányának csökkentése 
Mérföldkő 

Rendelkezésre bocsátották az egyajánlatos 

eljárásokra vonatkozó jelentéstételi 

eszközön alapuló első írásbeli jelentést. 

199. 

C9.R11. Elektronikus Közbeszerzési 

Rendszer (EKR) fejlesztése az 

átláthatóság növelése érdekében 

Mérföldkő 

Az EKR funkciói, amelyek 2014. január 1-

jéig visszamenően lehetővé teszik a 

szerződés odaítéléséről szóló hirdetmények 

adatainak strukturált keresését és tömeges 

exportálását, a nyilvánosság rendelkezésére 

állnak. 

202. 

C9.R12. A közbeszerzések 

teljesítménymérési keretrendszerének 

felállítása 

Mérföldkő 

A közbeszerzések teljesítménymérési 

keretrendszere alapján végzett első éves 

elemzés 

203. 

C9.R13 A közbeszerzési verseny 

szintjének növelésére irányuló 

cselekvési terv elfogadása 

Mérföldkő 
Cselekvési terv elfogadása a közbeszerzési 

verseny szintjének növelésére  

205. 

C9.R14 Képzési és támogatási program 

a mikro-, kis- és középvállalkozások 

számára a közbeszerzésben való 

részvételük megkönnyítése érdekében 

Mérföldkő 

Képzési program indítása a mikro-, kis- és 

középvállalkozások közbeszerzésben való 

részvételének megkönnyítésére 

209. 

C9.R14 Képzési és támogatási program 

a mikro-, kis- és középvállalkozások 

számára a közbeszerzésben való 

részvételük megkönnyítése érdekében 

Mérföldkő 

A mikro-, kis- és középvállalkozások 

közbeszerzésekben való részvétellel 

kapcsolatos költségeinek kompenzációjára 

szolgáló támogatási program létrehozása  

237. 

C9.R27. A jogalkotás minőségének 

javítása, valamint az érdekelt felek és a 

szociális partnerek hatékony bevonása 

a döntéshozatalba 

Cél 

A jogalkotási aktusokkal kapcsolatos 

kötelező nyilvános konzultációra és az 

előzetes hatásvizsgálati összefoglalók 

rendszeres közzétételére vonatkozó 

szabályok hatékony alkalmazásának 

megerősítése (1) 

267. 

C9.R38. A közkiadások 

hatékonyságának javítása kiadási 

felülvizsgálatok révén 

Mérföldkő 

Az éves kiadási felülvizsgálatok 

elvégzéséhez szükséges jogi és intézményi 

keret létrehozása 

A részlet összege 813 560 000 EUR 
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1.3. Harmadik részlet (vissza nem térítendő támogatás) 

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő 

/ Cél 
Megnevezés 

3. 

C1.R1. A 21. századi technológiai 

környezetre épülő, versenyképes 

közoktatás megteremtése 

Cél 
az IKT eszközöket a tanóráik legalább 

40 %-án használó pedagógusok aránya 

8. 

C1.I1. A minőségi oktatáshoz való 

hozzáférés javítása az alsó 

középiskolákban 

Cél 

Kísérleti jellegű intézményi átszervezések 

kis létszámú alsó tagozatos osztályoknak a 

szomszédos települések nagyobb befogadó 

iskoláiba történő integrációja céljából 

26. 
C1.R4. A nyugdíjrendszer 

fenntarthatóságának javítása  
Mérföldkő 

Független nemzetközi szakértői jelentés a 

magyar nyugdíjrendszer hosszú távú 

fenntarthatósági kihívásainak kezelését 

célzó szakpolitikai lehetőségekről 

29. 
C2.R1. A felsőoktatási képzések 

modernizációja 
Cél 

Modernizált felsőoktatási képzési területek 

száma 

46. 
C2.I5. A Központi Vizsgaközpont 

kialakítása  
Mérföldkő 

A Központi Vizsgaközpont felújítására és 

fejlesztésére irányuló közbeszerzési 

szerződés(ek) odaítélése 

57. 

C3.I2. Megújulóenergia-termelés 

és -felhasználás a hátrányos helyzetű 

településeken 

Cél 

Megújulóenergia-termelési kapacitás 

telepítése a hátrányos helyzetű 

településeken vagy azok javára 

59. 

C3.I3. A helyi sajátosságokon alapuló 

foglalkoztatás és készségfejlesztés 

előmozdítása 

Cél 
Részvétel munkaszocializációs 

programokban 

61. C3.I4. Közösségorientált pedagógia Cél 

A közoktatási és szakképzési intézmények 

pedagógiai fejlesztése a kiválasztott 

településeken 

78. 

C4.R2. Az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodást elősegítő intézkedések 

felgyorsítása a vízgazdálkodás 

területén  

Mérföldkő 
A fenntartható vízgazdálkodással 

foglalkozó munkacsoport jelentése  

80. 
C5.I1. Az elővárosi vasúti hálózat 

kapacitásainak bővítése 
Mérföldkő 

Építési beruházásra irányuló szerződések 

aláírása a H5, H6 és H7 vonal 

korszerűsítése és meghosszabbítása 

tárgyában 

87. 

C5.I2. Vasúthálózati szűk 

keresztmetszet kiváltása a TEN-T 

folyosón  

Mérföldkő 

Az érintett vonalszakasz (Almásfüzitő–

Komárom) korszerűsítésére irányuló 

szerződés aláírása 

114. 

C6.I1. Átvitelirendszer-üzemeltető és 

az elosztórendszer-üzemeltetők 

klasszikus és intelligens 

hálózatfejlesztései  

Cél 

Megújuló energiaforrásokat hasznosító 

erőművek kapacitásának növelése, amelyek 

a továbbfejlesztett hálózat eredményeként 

az energiahálózatba beépíthetők (kumulált, 

MW) 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő 

/ Cél 
Megnevezés 

136 
C7.R1. A körforgásos gazdaságra 

történő átállás hazai szabályozása 
Mérföldkő 

A hulladékgazdálkodási megoldások 

gyakorlati alkalmazásához szükséges 

jogszabályok hatálybalépése  

137. 

C7.I1. Az intelligens, innovatív és 

fenntartható hulladékgazdálkodási 

ágazat és másodlagosnyersanyag-piac 

megerősítése 

Mérföldkő 

Kémiai újrafeldolgozó és zöldhidrogén-

gyártó üzem megépítésére irányuló 

szerződések odaítélése (legalább 40 000 

tonna műanyag kémiai újrafeldolgozása és 

legalább 750 tonna zöld hidrogén 

előállítása) 

140. 
C8.R1. A hálapénz kivezetése az 

egészségügy területén 
Mérföldkő 

Független tanulmány közzététele, amely 

bizonyítékkal szolgál a végrehajtott 

egészségügyi reformoknak a hálapénzre 

gyakorolt hatásáról  

164. 

C9.R1 Az uniós támogatás 

magyarországi végrehajtásával 

kapcsolatos csalás, összeférhetetlenség 

és korrupció, valamint egyéb 

jogsértések és szabálytalanságok 

megelőzésének, felderítésének és 

korrekciójának megerősítése érdekében 

Integritás Hatóság létrehozása. 

Mérföldkő 

A kormány megvizsgálja az Integritás 

Hatóság első éves jelentését és írásbeli 

válaszokat ad arra. 

165. 

C9.R1 Az uniós támogatás 

magyarországi végrehajtásával 

kapcsolatos csalás, összeférhetetlenség 

és korrupció, valamint egyéb 

jogsértések és szabálytalanságok 

megelőzésének, felderítésének és 

korrekciójának megerősítése érdekében 

Integritás Hatóság létrehozása. 

Mérföldkő 
A vagyonnyilatkozati rendszernek az 

Integritás Hatóság általi felülvizsgálata 

170. 

C9.R3 A közhatalom gyakorlásával 

vagy a közvagyon kezelésével 

kapcsolatos kiemelt bűncselekmények 

esetén alkalmazandó külön eljárás 

bevezetése („bírói felülbírálat”) 

Mérföldkő 

A közhatalom gyakorlásával vagy a 

közvagyon kezelésével kapcsolatos kiemelt 

bűncselekmények esetén alkalmazandó 

külön eljárás felülvizsgálata 

173. 
C9.R4 A vagyonnyilatkozatokra 

vonatkozó szabályok megerősítése 
Mérföldkő 

A vagyonnyilatkozati kötelezettségek 

súlyos megsértéseivel szembeni hatékony 

közigazgatási és büntetőjogi szankciók 

bevezetése 

183. 

C9.R9. A vesztegetés kiszorítása az 

egészségügy területén – 

szemléletformáló kampány   

Mérföldkő 

Az egészségügyi hálapénz 

elfogadhatatlanságára vonatkozó 

szemléletformáló kampány első 

eredményeinek időközi értékelése 

236. 

C9.R27. A jogalkotás minőségének 

javítása, valamint az érdekelt felek és a 

szociális partnerek hatékony bevonása 

a döntéshozatalba 

Mérföldkő 

A jogalkotási javaslatok hatásvizsgálatának 

elkészítéséhez használandó új módszertan 

alkalmazásának megkezdése 

245. 

C9.R31. A valós gazdasági jelenlétre 

vonatkozó minimumkövetelmények 

bevezetése a társasági adózás területén 

Mérföldkő 

Az adókikerülés elleni hazai szabályok 

független nemzetközi szakértői 

felülvizsgálata 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő 

/ Cél 
Megnevezés 

246. 

C9.R31. A valós gazdasági jelenlétre 

vonatkozó minimumkövetelmények 

bevezetése a társasági adózás területén 

Mérföldkő 

A valós gazdasági jelenlétre vonatkozó 

minimumkövetelményeket meghatározó 

jogszabályok hatálybalépése a társasági 

adózás területén 

247. 
C9.R32. A transzferár-szabályozás 

szigorítása 
Mérföldkő 

A transzferárazási szabályok szigorítását 

célzó jogszabály-módosítások 

hatálybalépése 

248. 

C9.R33. A levonhatóságot tiltó 

szabályok hatályának szélesítése 

kimenő kifizetések esetén 

Mérföldkő 

A kimenő fizetésekre vonatkozó 

levonhatóságot tiltó szabályok hatályának 

szélesítését biztosító jogszabályi 

módosítások hatálybalépése 

257. 
C9.R35. Az adórendszer egyszerűsítése 

az adónemek számának csökkentésével 
Mérföldkő 

Az ideiglenes adóintézkedések fokozatos 

kivezetése. 

258. 
C9.R35. Az adórendszer egyszerűsítése 

az adónemek számának csökkentésével 
Mérföldkő 

A munkacsoport jelentése az adónemek 

számának csökkentéséről 

260. 
C9.R35. Az adórendszer egyszerűsítése 

az adónemek számának csökkentésével 
Mérföldkő 

A munkacsoport jelentése a személyi 

jövedelmekkel kapcsolatos adók 

egyszerűsítési és konszolidációs 

lehetőségek vizsgálatáról 

261. 
C9.R35. Az adórendszer egyszerűsítése 

az adónemek számának csökkentésével  
Mérföldkő 

A személyi jövedelemadózás szabályainak 

egyszerűsítését és konszolidálását célzó 

jogszabály-módosítások hatálybalépése 

A részlet összege 639 230 000 EUR 

 

 

1.4. Negyedik részlet (vissza nem térítendő támogatás) 

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő / Cél 
Megnevezés 

18. 
C1.R3. A tanári hivatás vonzerejének 

növelése 
Cél 

A közoktatási rendszerben dolgozó tanárok 

átlagbére 2024-ben a felsőfokú végzettséggel 

rendelkezők átlagbéréhez viszonyítva 

27. 
C1.R4. A nyugdíjrendszer 

fenntarthatóságának javítása 
Mérföldkő 

A nyugdíjrendszer módosítására vonatkozó 

szakpolitikai javaslat elkészítése 

143. 
C8.I1. A 21. századi egészségügy 

feltételeinek kialakítása  
Cél 

Integrált betegúttal érintett megyei kórházi 

rendszerek száma 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő / Cél 
Megnevezés 

152. 
C8.I2. Az egészségügy digitális 

átállásának támogatása  
Mérföldkő 

Központi egészségügyi mobilalkalmazás 

(myEESZT) elindítása 

180. 

C9.R8 Az ügyészség együttműködési 

rendszereinek korszerűsítése a 

korrupciós gyakorlatok kezelése 

érdekében. 

Mérföldkő 

Az ügyészségek minősített 

dokumentumainak kezelésére szolgáló új 

informatikai rendszer létrehozása. 

187. 

C9.R10. Az egyajánlatos 

közbeszerzési eljárások arányának 

csökkentése 

Cél 

Az uniós finanszírozású egyajánlatos 

közbeszerzési eljárások aránya nem 

haladhatja meg a 15 %-ot. 

188. 

C9.R10. Az egyajánlatos 

közbeszerzési eljárások arányának 

csökkentése 

Cél 

A nemzeti finanszírozású egyajánlatos 

közbeszerzési eljárások aránya nem 

haladhatja meg a 24 %-ot. 

204. 

C9.R13 A közbeszerzési verseny 

szintjének növelésére irányuló 

cselekvési terv elfogadása 

Mérföldkő 

Első éves felülvizsgálatát követően a 

cselekvési terv módosítása a közbeszerzési 

verseny szintjének növelése érdekében 

206. 

C9.R14 Képzési és támogatási 

program a mikro-, kis- és 

középvállalkozások számára a 

közbeszerzésben való részvételük 

megkönnyítése érdekében 

Cél 

A közbeszerzési gyakorlatokról szóló 

képzésben részesült mikro-, kis- és 

középvállalkozások száma 

232. 

C9.R26. Az átláthatóság és a 

közérdekű információkhoz való 

hozzáférés javítása 

Mérföldkő 

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jelentése 

a közérdekű információkhoz való 

hozzáférésről (2) 

238. 

C9.R27. A jogalkotás minőségének 

javítása, valamint az érdekelt felek és 

a szociális partnerek hatékony 

bevonása a döntéshozatalba 

Cél 

A jogalkotási aktusokkal kapcsolatos 

kötelező nyilvános konzultációra és az 

előzetes hatásvizsgálati összefoglalók 

rendszeres közzétételére vonatkozó 

szabályok hatékony alkalmazásának 

megerősítése (2) 

241. 

C9.R28. Adatalapú döntéshozatal és 

jogalkotási folyamat támogatása a 

hatékonyság és átláthatóság növelése, 

valamint a szabálytalanságok 

kockázatának csökkentése érdekében 

Mérföldkő 
Adatplatform és adatmodellezési rendszer 

létrehozása  

259. 

C9.R35. Az adórendszer 

egyszerűsítése az adónemek számának 

csökkentésével 

Mérföldkő 
Az adónemek számának csökkentését célzó 

jogszabály-módosítások hatálybalépése 

265. 

C9.R37. Az adóhatósági 

kommunikációs kampányok és 

viselkedéstudományi megközelítések 

kiterjesztése 

Mérföldkő 

A NAV digitális ügyfélkapcsolati 

felületeinek általános átalakításáról és 

azoknak egycsatornás szolgáltatásba történő 

integrálásáról szóló koncepció elkészítése 

268. 

C9.R38. A közkiadások 

hatékonyságának javítása kiadási 

felülvizsgálatok révén 

Mérföldkő 
Az első és a második kiadási felülvizsgálat 

eredményeiről szóló jelentés 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő / Cél 
Megnevezés 

A részlet összege 464 890 000 EUR  

 

 

1.5. Ötödik részlet (vissza nem térítendő támogatás) 

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő 

/ Cél 
Megnevezés 

4. 

C1.R1. A 21. századi technológiai 

környezetre épülő, versenyképes 

közoktatás megteremtése 

Cél 

Modern megjelenítő eszközökkel, tanulói 

kreativitást és problémamegoldó képességet 

fejlesztő eszközökkel ellátott iskolai 

oktatási intézmények száma 

24. 
C1.I4. Új bölcsődei férőhelyek 

létrehozása 
Cél 

Az újonnan létrehozott bölcsődei 

férőhelyekre beíratott gyermekek száma 

31. 

C2.I1. A felsőoktatás intézményi 

innovációja és tevékenységeinek 

erősítése  

Cél 
A digitális tartalmat nyújtó 

mikrotanúsítványok száma  

53. 

C3.I1. Szociális lakások építése, 

felújítása, lakhatási körülmények 

javítása 

Cél Lakásfelújítás 

55. 

C3.I1. Szociális lakások építése, 

felújítása, lakhatási körülmények 

javítása 

Cél Új szociális lakások építése 

64. C4.R1. Szemléletformálás Cél 
Fenntartható vízgazdálkodási közösségek 

létrehozása 

72. C4.I2. Monitoringrendszer létrehozása Mérföldkő Átfogó helyi szintű monitoringrendszer 

98. 

C5.R1. Egységes országos autóbuszos 

és vasúti tarifa-, menetjegy- és 

utastájékoztatási rendszer kiépítése a 

Nemzeti Tömegközlekedési Hatóság 

által 

Mérföldkő 

Egy nyílt hozzáférésű adatportál, valamint a 

valós idejű utastájékoztatást kínáló rendszer 

bevezetése  

110. 

C6.R4. A hálózati csatlakozási 

folyamat átláthatóságának, 

kiszámíthatóságának és 

elérhetőségének javítása 

Cél 
Hálózati csatlakozási engedéllyel 

rendelkező megújuló erőművi kapacitás 

115. 

C6.I1. Átvitelirendszer-üzemeltető és 

az elosztórendszer-üzemeltetők 

klasszikus és intelligens 

hálózatfejlesztései  

Cél 

Megújuló energiaforrásokat hasznosító 

erőművek kapacitásának növelése, amelyek 

a továbbfejlesztett hálózat eredményeként 

az energiahálózatba beépíthetők (kumulált, 

MW) 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő 

/ Cél 
Megnevezés 

119. 

C6.I2. Lakossági fotovoltaikus 

rendszerek támogatása és 

fűtéskorszerűsítés 

Cél 

Napelemekkel felszerelt, vagy 

napelemekkel, tárolóegységekkel, 

elektromos fűtési rendszerrel felszerelt és 

ablakcserével érintett háztartások száma 

(kumulált, háztartások száma) 

124. 

C6.I3. Energiatárolók telepítése 

elosztórendszer-üzemeltető és 

átvitelirendszer-üzemeltető 

társaságoknál 

Cél 

Az átvitelirendszer-üzemeltető és az 

elosztórendszer-üzemeltetők által újonnan 

telepített, integrált hálózati elemként 

működő energiatároló létesítmények 

kapacitása 

128. 
C6.I4. Hálózati energiatárolók 

telepítése energiapiaci szereplőknél 
Cél 

Az újonnan telepített villamosenergia-

tárolók kapacitása 

132. C6.I5. Az okos mérés elterjesztése Cél Újonnan telepített okosmérők 

147 
C8.I2. Az egészségügy digitális 

átállásának támogatása  
Cél 

Korszerűsített informatikai biztonsági 

rendszerrel rendelkező kórházak száma  

184. 

C9.R9. A vesztegetés kiszorítása az 

egészségügy területén – 

szemléletformáló kampány   

Cél 
A befejezett szemléletformáló kampány 

során elért polgárok száma  

210. 

C9.R14 Képzési és támogatási program 

a mikro-, kis- és középvállalkozások 

számára a közbeszerzésben való 

részvételük megkönnyítése érdekében 

Mérföldkő 

Félidős értékelés készítése a támogatási 

rendszer hozzáadott értékéről és 

hatékonyságáról 

243. 

C9.R29. Az automatikus közigazgatási 

döntéshozatali rendszer kiterjesztése a 

hatékonyság és átláthatóság növelése, 

valamint a szabálytalanságok 

kockázatának csökkentése érdekében 

Cél 

Az Automatikus Közigazgatási 

Döntéshozatali Rendszerben (AKD) 

bevezetett további automatizált ügytípusok 

253. 

C9.R34. Az adómegfeleléssel 

kapcsolatos eljárások digitális 

átalakítása 

Mérföldkő 
Az eNyugta rendszer bevezetését szolgáló 

jogszabályok hatálybalépése 

255. 

C9.R34. Az adómegfeleléssel 

kapcsolatos eljárások digitális 

átalakítása 

Mérföldkő 

Az áfabevallási folyamatoknak az eÁfa 

rendszer révén történő egyszerűsítését célzó 

jogszabályok hatálybalépése 

262. 
C9.R36.A közművezetékek adójának 

reformja 
Mérföldkő 

A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi 

CLXVIII. törvény hatályon kívül 

helyezéséről, illetve módosításáról szóló 

jogszabály hatálybalépése  

263. 

C9.R37. Az adóhatósági 

kommunikációs kampányok és 

viselkedéstudományi megközelítések 

kiterjesztése 

Mérföldkő 

A közigazgatási szervek 

ügyfélkommunikációs gyakorlatának 

javítása 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő 

/ Cél 
Megnevezés 

264. 

C9.R37. Az adóhatósági 

kommunikációs kampányok és 

viselkedéstudományi megközelítések 

kiterjesztése 

Mérföldkő 
Viselkedéstudományi megközelítések 

alkalmazása az adóigazgatási eljárásokban 

A részlet összege 639 230 000 EUR 

 

 

1.6. Hatodik részlet (vissza nem térítendő támogatás) 

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő / Cél 
Megnevezés 

5. 

C1.R1. A 21. századi technológiai 

környezetre épülő, versenyképes 

közoktatás megteremtése 

Cél 

A diákok vagy tanárok számára 

rendelkezésre bocsátott további notebookok 

száma  

19. 
C1.R3. A tanári hivatás vonzerejének 

növelése 
Cél 

A közoktatási rendszerben dolgozó tanárok 

átlagbére 2025-ben a felsőfokú végzettséggel 

rendelkezők átlagbéréhez viszonyítva 

20. 
C1.R3. A tanári hivatás vonzerejének 

növelése 
Mérföldkő 

A pályakezdő tanárok béremelését 2025-re 

meghatározó jogszabály hatálybalépése 

28. 
C1.R4. A nyugdíjrendszer 

fenntarthatóságának javítása 
Mérföldkő 

A nyugdíjrendszert módosító jogszabály 

hatályba lépése 

79. 

C4.R2. Az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodást elősegítő intézkedések 

felgyorsítása a vízgazdálkodás 

területén  

Mérföldkő 
A munkacsoport ajánlásai alapján kidolgozott 

cselekvési terv végrehajtása  

81. 
C5.I1. Az elővárosi vasúti hálózat 

kapacitásainak bővítése 
Mérföldkő 

Az elővárosi vasúthálózat bővítésének 50 %-

os fizikai készültsége 

92. 
C5.I3. A kibocsátásmentes autóbuszos 

közlekedés fejlesztése 
Cél 

További elektromos autóbuszok és 

töltőállomásaik üzembe állítása 

125. 

C6.I3. Energiatárolók telepítése 

elosztórendszer-üzemeltető és 

átvitelirendszer-üzemeltető 

társaságoknál 

Cél 

Az átvitelirendszer-üzemeltető és az 

elosztórendszer-üzemeltetők által újonnan 

telepített, integrált hálózati elemként működő 

energiatároló létesítmények többletkapacitása 

(kumulált, MWh) 

129. 
C6.I4. Hálózati energiatárolók 

telepítése energiapiaci szereplőknél 
Cél 

Az újonnan telepített villamosenergia-tárolók 

kapacitása 

189. 

C9.R10. Az egyajánlatos 

közbeszerzési eljárások arányának 

csökkentése 

Cél 

Az uniós finanszírozású egyajánlatos 

közbeszerzési eljárások aránya nem 

haladhatja meg a 15 %-ot. 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő / Cél 
Megnevezés 

190. 

C9.R10. Az egyajánlatos 

közbeszerzési eljárások arányának 

csökkentése 

Cél 

A nemzeti finanszírozású egyajánlatos 

közbeszerzési eljárások aránya nem 

haladhatja meg a 15 %-ot. 

239. 

C9.R25. A jogalkotás minőségének 

javítása, valamint az érdekelt felek és 

a szociális partnerek hatékony 

bevonása a döntéshozatalba 

Cél 

A jogalkotási aktusokkal kapcsolatos 

kötelező nyilvános konzultációra és az 

előzetes hatásvizsgálati összefoglalók 

rendszeres közzétételére vonatkozó 

szabályok hatékony alkalmazásának 

megerősítése (3) 

242. 

C9.R28. Adatalapú döntéshozatal és 

jogalkotási folyamat támogatása a 

hatékonyság és átláthatóság növelése, 

valamint a szabálytalanságok 

kockázatának csökkentése érdekében 

Cél 
Az adatvizualizációról szóló képzéseken részt 

vevő személyek száma  

251. 

C9.R34. Az adómegfeleléssel 

kapcsolatos eljárások digitális 

átalakítása 

Mérföldkő 
Az eMAP rendszer bevezetését szolgáló 

jogszabályok hatálybalépése 

269. 

C9.R38. A közkiadások 

hatékonyságának javítása kiadási 

felülvizsgálatok révén 

Mérföldkő 
A harmadik és a negyedik kiadási 

felülvizsgálat eredményeiről szóló jelentés 

A részlet összege 464 890 000 EUR 

 

 

 

1.7. Hetedik részlet (vissza nem térítendő támogatás): 

Sorszám Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő / Cél 

Megnevezés 

9. 

C1.I1. A minőségi oktatáshoz való 

hozzáférés javítása az alsó 

középiskolákban 

Cél 

További intézményi átszervezések kis 

létszámú alsó tagozatos osztályoknak a 

szomszédos települések nagyobb befogadó 

iskoláiba történő integrációja céljából 

15. 
C1.R2. Az iskolai szegregáció 

kockázatának csökkentése 
Mérföldkő 

Jelentés az alacsony arányban hátrányos 

helyzetű tanulókkal rendelkező általános és 

alsó középiskolák állami támogatásának 

csökkentését előíró új jogszabály 

alkalmazásáról  

 

25. 
C1.I4. Új bölcsődei férőhelyek 

létrehozása 
Cél 

Az újonnan létrehozott bölcsődei 

férőhelyekre beíratott további gyermekek 

száma 

40. 
C2.I3. Digitális tantervek kidolgozása 

a szakképzés számára 
Cél 

A szakképzéshez kifejlesztett digitális 

tananyagok száma 
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Sorszám Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő / Cél 

Megnevezés 

58. 

C3.I2. Megújulóenergia-termelés 

és -felhasználás a hátrányos helyzetű 

településeken 

Cél 

További megújulóenergia-termelési kapacitás 

telepítése a hátrányos helyzetű településeken 

vagy azok javára 

65 C4.R1. Szemléletformálás Mérföldkő Tájékoztató rendezvények szervezése  

67. 
C4.I1-3. 1. és 3. beruházás: 

vízgazdálkodás  
Mérföldkő 

Az e komponens keretében előirányzott 

beruházásokkal (1. és 3. beruházás) érintett 

felszíni és felszín alatti víztestek jó ökológiai 

állapotának elérése  

73. C4.I2. Monitoringrendszer létrehozása Mérföldkő Átfogó országos monitoringrendszer  

74. C4.I2. Monitoringrendszer létrehozása  Cél 
Átfogó országos monitoringrendszer 

kialakítása  

90. 

C5.I2. Vasúthálózati szűk 

keresztmetszet kiváltása a TEN-T 

folyosón 

Cél 
A korszerűsített vonalszakasz (Békéscsaba–

Lökösháza) üzembe helyezése 

93. 
C5.I3. A kibocsátásmentes autóbuszos 

közlekedés fejlesztése 
Cél 

További elektromos autóbuszok és 

töltőállomásaik üzembe állítása 

116. 

C6.I1. Átvitelirendszer-üzemeltető és 

az elosztórendszer-üzemeltetők 

klasszikus és intelligens 

hálózatfejlesztései 

Cél 

Megújuló energiaforrásokat hasznosító 

erőművek kapacitásának további növelése, 

amelyek a hálózatfejlesztés eredményeként a 

villamosenergia-hálózatba integrálhatók 

(kumulált, MW) 

120. 

C6.I2. Lakossági fotovoltaikus 

rendszerek támogatása és 

fűtéskorszerűsítés 

Cél 

Napelemekkel felszerelt, vagy napelemekkel, 

tárolóegységekkel, elektromos fűtési 

rendszerrel felszerelt és nyílászárócserében 

érintett további háztartások száma (kumulált, 

háztartások száma) 

133. C6.I5. Az okos mérés elterjesztése Cél 
További újonnan telepített okosmérők 

(kumulált) 

149. 
C8.I2. Az egészségügy digitális 

átállásának támogatása  
Cél 

Az elektronikus úton intézhető egészségügyi 

hatósági eljárástípusok arányának növelése.  

150. 
C8.I2. Az egészségügy digitális 

átállásának támogatása  
Cél 

A digitális eszközökön keresztül nyújtott 

távorvoslási szolgáltatások száma egy éven 

belül  

151. 
C8.I2. Az egészségügy digitális 

átállásának támogatása  
Mérföldkő 

Az ellátásszervezést és a digitalizált ellátási 

folyamatokat támogató új EESZT-modulok 

bevezetése  
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Sorszám Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 

Mérföldk

ő / Cél 

Megnevezés 

153. 
C8.I2. Az egészségügy digitális 

átállásának támogatása  
Cél 

A központi egészségügyi mobilalkalmazás 

egyedi felhasználóinak száma 

155. 
C8.I3. Egészségügyi távfelügyeleti 

program az időskorúak számára  
Cél 

Az időskorúakra irányuló egészségügyi 

távfelügyeleti programban részt vevők száma 

157. 
C8.I4. Az egészségügyi alapellátás 

fejlesztése  
Cél 

Újonnan létrehozott és működő 

praxisközösségekben részt vevő háziorvosok 

száma 

158. 
C8.I4. Az egészségügyi alapellátás 

fejlesztése 
Cél 

A krónikus betegségmenedzsmenti 

programban részt vevő betegek száma  

159. 
C8.I4. Az egészségügyi alapellátás 

fejlesztése 
Cél 

A prevenciós, egészségfejlesztési 

programokba bevont páciensek száma  

181. 

C9.R8 Az ügyészség együttműködési 

rendszereinek korszerűsítése a 

korrupciós gyakorlatok kezelése 

érdekében. 

Mérföldkő 
Az ügyészségek ügyiratainak kezelésére 

szolgáló új informatikai rendszer létrehozása. 

244. 

C9.R30. A közszolgáltatások 

hatékonyságát növelő nemzeti 

informatikai eszközkezelési rendszer 

megerősítése 

Mérföldkő 
Központi informatikai eszközkezelési és 

szoftverlicencrendszer létrehozása  

249. 

C9.R33. A levonhatóságot tiltó 

szabályok hatályának szélesítése 

kimenő kifizetések esetén 

Mérföldkő 

Az agresszív adótervezéssel kapcsolatos 

nemzeti szabályok hatékonyságának 

független értékelése 

266. 

C9.R37. Az adóhatósági 

kommunikációs kampányok és 

viselkedéstudományi megközelítések 

kiterjesztése 

Mérföldkő 
Új funkciók biztosítása a NAV integrált 

digitális felületein 

270. 

C9.R38. A közkiadások 

hatékonyságának javítása kiadási 

felülvizsgálatok révén 

Mérföldkő 
A kiadási felülvizsgálatok eredményeiről 

szóló záró jelentés. 

A részlet összege 639 230 000 EUR 

 

 

1.8. Nyolcadik részlet (vissza nem térítendő támogatás) 

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő / 

Cél 
Elnevezés 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő / 

Cél 
Elnevezés 

6. 

C1.R1. A 21. századi technológiai 

környezetre épülő, versenyképes 

közoktatás megteremtése 

Cél 
az IKT eszközöket a tanóráik legalább 40 %-

án használó pedagógusok aránya 

11. 
C1.I2. A sajátos nevelési igényű 

tanulók oktatásának támogatása 
Cél 

A sajátos nevelési igényű tanulók 

oktatásához támogatásban részesült speciális 

oktatási intézmények aránya 

12. 
C1.I2. A sajátos nevelési igényű 

tanulók oktatásának támogatása 
Cél 

Az emelt szintű szolgáltatásokban részesülő, 

sajátos nevelési igényű tanulók száma 

13. 
C1.I2. A sajátos nevelési igényű 

tanulók oktatásának támogatása 
Cél 

Szakmai továbbképzésben részesült 

szakpedagógusok száma  

21. 
C1.R3. A tanári hivatás vonzerejének 

növelése 
Mérföldkő 

Béremelések alkalmazása a hátrányos 

helyzetű településeken dolgozó pedagógusok, 

a legalább 10 %-os arányban hátrányos 

helyzetű tanulókkal rendelkező iskolákban 

dolgozó pedagógusok, valamint a pályakezdő 

tanárok esetében 

22. 

C1.I3. A pedagógusok átképzése és az 

intézményvezetők vezetői 

készségeinek javítása 

Cél 

A közoktatási intézmények folyamatos 

szakmai továbbképzésben részesülő 

vezetőinek és vezetőhelyetteseinek száma 

23. 

C1.I3. A pedagógusok átképzése és az 

intézményvezetők vezetői 

készségeinek javítása 

Cél 

A közoktatási intézmények folyamatos 

szakmai továbbképzésben részesülő 

pedagógusainak száma 

32. 

C2.I1. A felsőoktatás intézményi 

innovációja és tevékenységeinek 

erősítése  

Cél 

Felsőoktatási intézményekben 

mikrotanúsítványt szerzett 

hallgatók/személyek száma 

33. 

C2.I1. A felsőoktatás intézményi 

innovációja és tevékenységeinek 

erősítése  

Cél 
A felsőoktatás számára kidolgozott digitális 

oktatási anyag száma 

34. 

C2.I1. A felsőoktatás intézményi 

innovációja és tevékenységeinek 

erősítése  

Cél 

A digitális készségek fejlesztését célzó 

programokban részt vevő felsőoktatási 

hallgatók és dolgozók száma 

36. 

C2.I2. A felsőoktatási intézmények 

infrastruktúrájának korszerűsítése és 

digitalizációja 

Cél 

Az épületinfrastruktúrák energiahatékony 

felújítása és új épületek építése felsőoktatási 

intézményekben 

37. 

C2.I2. A felsőoktatási intézmények 

infrastruktúrájának korszerűsítése és 

digitalizációja 

Cél 
Digitális eszközök üzembe helyezése a 

felsőoktatási intézmények épületeiben  

38. 

C2.I2. A felsőoktatási intézmények 

infrastruktúrájának korszerűsítése és 

digitalizációja 

Mérföldkő 
Jelentés a felsőoktatási intézmények 

kapacitásfejlesztési tevékenységeiről  
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő / 

Cél 
Elnevezés 

41. 
C2.I3. Digitális tantervek kidolgozása 

a szakképzés számára 
Cél 

A továbbfejlesztett digitális tananyagokon 

alapuló kurzusokon részt vevő, 

szakképzésben tanulók száma 

43. 
C2.I4. Szakképzési infrastruktúra a 

21. században  
Cél 

A szakképzési centrumok 

energiahatékonysági felújítása  

44. 
C2.I4. Szakképzési infrastruktúra a 

21. században  
Cél 

IKT-eszközök beszerzése szakképzési 

centrumok számára  

45. 
C2.I4. Szakképzési infrastruktúra a 

21. században  
Cél 

Korszerűsített infrastruktúrával rendelkező 

szakképzési centrumok száma 

47. 
C2.I5. A Központi Vizsgaközpont 

kialakítása  
Mérföldkő A Központi Vizsgaközpont befejezése  

49. 
C2.I6. Nemzeti kutatás-fejlesztési 

laboratóriumok létrehozása 
Mérföldkő 

Jelentés a nemzeti laboratóriumok 

teljesítményéről 

54. 

C3.I1. Szociális lakások építése, 

felújítása, lakhatási körülmények 

javítása 

Cél További lakások felújítása 

56. 

C3.I1. Szociális lakások építése, 

felújítása, lakhatási körülmények 

javítása 

Cél További új szociális lakások építése  

60. 

C3.I3. A helyi sajátosságokon alapuló 

foglalkoztatás és készségfejlesztés 

előmozdítása 

Cél 
További részvétel munkaszocializációs 

programokban 

62. C3.I4. Közösségorientált pedagógia Cél 

További közoktatási és szakképzési 

intézmények pedagógiai fejlesztése a 

kiválasztott településeken 

66. C4.R1. Szemléletformálás Cél 
Víztakarékos gazdálkodásra átállított 

szántóterületek kiterjedése (hektár) 

69. 

C4.I1. Főművi vízpótlórendszerek 

építési munkái, új hálózatok és 

rendszerek kialakítása 

Mérföldkő 

„A Duna-Tisza-közi Homokhátság 

vízhiányos ökológiai állapotának javítása, 

helyreállítása – I. ütem” című projekt 

kivitelezése 

71. 

C4.I1. Főművi vízpótlórendszerek 

építési munkái, új hálózatok és 

rendszerek kialakítása 

Mérföldkő 
„A Rábaköz-Tóköz vízpótlásának 

fejlesztése” című projekt kivitelezése 

76. C4.I3. Természetvédelem Mérföldkő 

A „Természetvédelmi fejlesztés a Natura 

2000 hálózathoz tartozó Hanság ökológiai 

vízpótlásának biztonságosabbá tétele 

érdekében” című projekt kivitelezése 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő / 

Cél 
Elnevezés 

77. C4.I3. Természetvédelem Cél 

A természetes vízháztartás helyreállításával 

érintett zöld infrastruktúrával fedett védett 

vagy a Natura 2000 hálózatba tartozó 

területek összterületének növelése  

82. 
C5.I1. Az elővárosi vasúti hálózat 

kapacitásainak bővítése 
Cél 

A TEN-T-hez nem tartozó vasútvonalak 

korszerűsítése (H5, H6 és H7) 

83. 
C5.I1. Az elővárosi vasúti hálózat 

kapacitásainak bővítése 
Cél Vasúti állomások és megállóhelyek átépítése 

84. 
C5.I1. Az elővárosi vasúti hálózat 

kapacitásainak bővítése 
Cél 

Új áramátalakítók üzembe helyezése vagy a 

meglévők teljes korszerűsítése 

85. 
C5.I1. Az elővárosi vasúti hálózat 

kapacitásainak bővítése 
Cél Új B+R kerékpártárolók a HÉV-megállókban 

86. 
C5.I1. Az elővárosi vasúti hálózat 

kapacitásainak bővítése 
Cél Új intermodális autóbusz–HÉV csomópontok 

88. 

C5.I2. Vasúthálózati szűk 

keresztmetszet kiváltása a TEN-T 

folyosón  

Cél 
A korszerűsített vonalszakasz (Almásfüzitő–

Komárom) üzembe helyezése 

95. 
C5.I4. Központi forgalomirányítás 

kiépítése TEN-T vasútvonalakon 
Cél 

Központi forgalomirányító rendszer kiépítése 

elővárosi és más nagyvasúti vonalakon  

109. 

C6.R4. A hálózati csatlakozási 

folyamat átláthatóságának, 

kiszámíthatóságának és 

elérhetőségének javítása 

Mérföldkő 

Az okosmérőkből származó adatok 

felhasználását lehetővé tevő informatikai 

fejlesztés 

111. 

C6.R4. A hálózati csatlakozási 

folyamat átláthatóságának, 

kiszámíthatóságának és 

elérhetőségének javítása 

Cél 
Hálózati csatlakozási engedéllyel rendelkező 

megújulóenergia-erőművek 

117. 

C6.I1. Átvitelirendszer-üzemeltető és 

az elosztórendszer-üzemeltetők 

klasszikus és intelligens 

hálózatfejlesztései 

Cél 

Megújuló energiaforrásokat hasznosító 

erőművek kapacitásának további növelése, 

amelyek a hálózatfejlesztés eredményeként a 

villamosenergia-hálózatba integrálhatók 

(kumulált, MW) 

121. 

C6.I2. Lakossági fotovoltaikus 

rendszerek támogatása és 

fűtéskorszerűsítés 

Cél 

Napelemekkel felszerelt, vagy napelemekkel, 

tárolóegységekkel, elektromos fűtési 

rendszerrel felszerelt és nyílászárócserében 

érintett további háztartások száma (kumulált, 

háztartások száma) 

134. C6.I5. Az okos mérés elterjesztése Cél 
További újonnan telepített okosmérők 

(kumulált) 

138 

C7.I1. Az intelligens, innovatív és 

fenntartható hulladékgazdálkodási 

ágazat és másodlagosnyersanyag-piac 

megerősítése 

Mérföldkő 

A kémiai újrafeldolgozó és zöldhidrogén-

gyártó üzem építésének befejezése és üzembe 

helyezése  
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő / 

Cél 
Elnevezés 

144 
C8.I1. A 21. századi egészségügy 

feltételeinek kialakítása  
Cél 

A kistelepülések mobil gyűjtőhelyein a 

vérvételi események száma 

145 
C8.I1. A 21. századi egészségügy 

feltételeinek kialakítása  
Cél 

Új és korszerű egészségügyi berendezésekkel 

felszerelt új vagy korszerűsített egészségügyi 

intézményi épület üzembe helyezése  

146. 
C8.I1. A 21. századi egészségügy 

feltételeinek kialakítása  
Cél 

Nagyobb energiahatékonyságú egészségügyi 

intézményi épületek alapterülete 

148 
C8.I2. Az egészségügy digitális 

átállásának támogatása  
Cél 

A digitálisan elérhető új egészségügyi 

adatbázisok és betegségregiszterek száma  

179. 

C9.R7. Nemzeti korrupcióellenes 

stratégia és cselekvési terv 

kidolgozása és végrehajtása 

Mérföldkő 

A korrupcióellenes keretrendszer 

megerősítése Magyarországon az új nemzeti 

korrupcióellenes stratégia és a kapcsolódó 

cselekvési terv intézkedéseinek hatékony 

végrehajtására vonatkozó értékelés révén 

191. 

C9.R10. Az egyajánlatos 

közbeszerzési eljárások arányának 

csökkentése 

Cél 

Az uniós finanszírozású egyajánlatos 

közbeszerzési eljárások aránya nem 

haladhatja meg a 15 %-ot. 

192. 

C9.R10. Az egyajánlatos 

közbeszerzési eljárások arányának 

csökkentése 

Cél 

A nemzeti finanszírozású egyajánlatos 

közbeszerzési eljárások aránya nem 

haladhatja meg a 15 %-ot. 

193. 

C9.R10. Az egyajánlatos 

közbeszerzési eljárások arányának 

csökkentése 

Cél 

Az uniós finanszírozású egyajánlatos 

közbeszerzési eljárások aránya nem 

haladhatja meg a 15 %-ot. 

194. 

C9.R10. Az egyajánlatos 

közbeszerzési eljárások arányának 

csökkentése 

Cél 

A nemzeti finanszírozású egyajánlatos 

közbeszerzési eljárások aránya nem 

haladhatja meg a 15 %-ot. 

207. 

C9.R14 Képzési és támogatási 

program a mikro-, kis- és 

középvállalkozások számára a 

közbeszerzésben való részvételük 

megkönnyítése érdekében 

Cél 

A közbeszerzési gyakorlatokról szóló 

képzésben részesült mikro-, kis- és 

középvállalkozások összesített száma  

208. 

C9.R14 Képzési és támogatási 

program a mikro-, kis- és 

középvállalkozások számára a 

közbeszerzésben való részvételük 

megkönnyítése érdekében 

Mérföldkő 

A mikro-, kis- és középvállalkozások 

közbeszerzésben való részvételének 

megkönnyítésére irányuló képzési program 

értékelése 

211. 

C9.R14 Képzési és támogatási 

program a mikro-, kis- és 

középvállalkozások számára a 

közbeszerzésben való részvételük 

megkönnyítése érdekében 

Cél 

A közbeszerzési költségkompenzációra 

szolgáló átalányösszegű támogatásban 

részesülő mikro-, kis- és középvállalkozások 

száma  
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő / 

Cél 
Elnevezés 

212. 

C9.R14 Képzési és támogatási 

program a mikro-, kis- és 

középvállalkozások számára a 

közbeszerzésben való részvételük 

megkönnyítése érdekében 

Mérföldkő 

A támogatási rendszer hozzáadott értékére és 

eredményességére vonatkozó végső értékelés 

elkészítése 

233. 

C9.R26. Az átláthatóság és a 

közérdekű információkhoz való 

hozzáférés javítása 

Mérföldkő 

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jelentése 

a közérdekű információkhoz való 

hozzáférésről (3) 

240. 

C9.R27. A jogalkotás minőségének 

javítása, valamint az érdekelt felek és 

a szociális partnerek hatékony 

bevonása a döntéshozatalba 

Cél 

A jogalkotási aktusokkal kapcsolatos 

kötelező nyilvános konzultációra és az 

előzetes hatásvizsgálati összefoglalók 

rendszeres közzétételére vonatkozó 

szabályok hatékony alkalmazásának 

megerősítése (4) 

250. 

C9.R33. A levonhatóságot tiltó 

szabályok hatályának szélesítése 

kimenő kifizetések esetén 

Mérföldkő 

Az agresszív adótervezéssel kapcsolatos 

intézkedések hatékonyságának javítását célzó 

jogszabályi módosítások hatálybalépése 

252. 

C9.R34. Az adómegfeleléssel 

kapcsolatos eljárások digitális 

átalakítása 

Mérföldkő 
Az eMAP rendszer több szakaszban való 

bevezetése 

254. 

C9.R34. Az adómegfeleléssel 

kapcsolatos eljárások digitális 

átalakítása 

Mérföldkő 
Az eNyugta rendszer több szakaszban való 

bevezetése 

256. 

C9.R34. Az adómegfeleléssel 

kapcsolatos eljárások digitális 

átalakítása 

Mérföldkő 
Az eÁfa rendszer több szakaszban való 

bevezetése 

A részlet összege 1 336 557 717 EUR  
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3. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INTÉZKEDÉSEK 
 

1. A helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásához és nyomon követéséhez 

kapcsolódó szabályok 

Az alábbiakban meghatározott szabályok, valamint a 9. komponensben (Kormányzás és 

közigazgatás)10 foglalt vonatkozó intézkedések alkotják a magyar kontroll- és ellenőrzési 

rendszert a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben felvázoltak szerint. Ezen elemek 

mindegyike szerves részét képezi Magyarország kontroll- és ellenőrzési rendszerének, 

amelynek végrehajtása és folyamatos tiszteletben tartása elengedhetetlen ahhoz, hogy 

teljesüljenek az (EU) 2021/241 rendelet 22. cikkének rendelkezései. Ezen elemek 

végrehajtása és folyamatos tiszteletben tartása együttesen biztosítja, hogy a helyreállítási és 

rezilienciaépítési terv nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó szabályok magukban 

foglalják az Unió pénzügyi érdekeinek védelméhez szükséges intézkedéseket.  

Magyarország helyreállítási és rezilienciaépítési tervének nyomon követése és végrehajtása a 

következő szabályokkal összhangban történik: 

A 373/2022 (IX. 30.) kormányrendelet meghatározza a magyar helyreállítási és 

rezilienciaépítési terv végrehajtásában, ellenőrzésében és kontrolljában részt vevő szervek 

szerepét és feladatait. Amint azt a C9.R19. reformnál ismertettük, e kormányrendelet 

hatálybalépése egy olyan konkrét mérföldkő, amelyet a helyreállítási és rezilienciaépítési 

tervhez kapcsolódó első kifizetési kérelem benyújtása előtt el kell érni. 

A helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásának és nyomon követésének 

folyamatáról, valamint az azzal kapcsolatos jelentéstételi folyamatról a nemzeti hatóság (a 

helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásáért felelős miniszter helyettes 

államtitkársága) gondoskodik. Ez magában foglalja a monitoringrendszer működtetését 

(többek között egy monitoring informatikai rendszer támogatásával), a különböző 

intézkedések végrehajtása terén tett előrehaladás nyomon követését, valamint a monitoring 

informatikai rendszerben szereplő adatok megbízhatóságának és hitelességének biztosítását. A 

nemzeti hatóság feladata annak ellenőrzése is, hogy a helyreállítási és rezilienciaépítési 

tervben meghatározott mérföldkövek és célok teljesültek-e. A nemzeti hatóság felel a 

helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti kifizetési kérelmek elkészítéséért és 

benyújtásáért, azok hitelességének garantálásáért, valamint a vezetői nyilatkozat aláírásáért. 

Emellett az Európai Bizottság és a magyar hatóságok közötti „egyablakos” összekötőként is 

működik. A nemzeti hatóság felel egy olyan belső irányítási és kontrollrendszer létrehozásáért 

és működtetéséért, melynek célja a szabálytalanságok megelőzése, feltárása és megfelelő 

korrekciós intézkedések meghozatala a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének 

tiszteletben tartása és az Unió pénzügyi érdekeinek védelme mellett. A nemzeti hatóság 

                                                           
10Ez a helyzet áll fenn a következő mérföldkövek esetében, amelyeket az első kifizetési kérelem benyújtása előtt 

el kell érni: 160, 166, 169, 171, 174, 175, 195, 197, 198, 200, 201, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 

222, 223, 224, 225, 226, 227 és 228. A 9. komponensben szereplő intézkedések közül számos igazodik azokhoz 

a kötelezettségvállalásokhoz, amelyeket Magyarország az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános 

feltételrendszerről szóló (EU, Euratom) 2020/2092 rendelet 6. cikke szerinti eljárás keretében tett. 
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felelősségi körébe tartozik továbbá, hogy az azonosított kockázatok figyelembevételével 

hatékony csalás- és korrupcióellenes intézkedéseket vezessen be, valamint elvégezze a 

végrehajtás első szintű (dokumentumalapú és helyszíni) ellenőrzését.  

A terv egyes konkrét intézkedéseinek11 ágazati végrehajtását az illetékes szakminisztériumok 

felügyelik, amelyek szolgálatai elősegítik az intézkedések előrehaladásának nyomon 

követését, és szoros együttműködést tartanak fenn a nemzeti hatósággal. 

A nemzeti hatóságot a terv végrehajtásában és nyomon követésében olyan végrehajtó szervek 

támogatják, amelyek írásbeli szerződések alapján működnek, és működésük a nemzeti 

hatóság felügyelete alá és felelősségébe tartozik. Amennyiben a nemzeti hatóság valamely 

végrehajtási feladatát végrehajtó szervekre ruházza át, a nemzeti hatóság szorosan ellenőrzi a 

végrehajtó szervek munkáját, valamint módszertani támogatást és iránymutatást nyújt 

azoknak. Biztosítani kell különösen azt, hogy a végrehajtó szervek rendelkezzenek a rájuk 

bízott feladatok hatékony végrehajtásához szükséges erőforrásokkal és szakmai tapasztalattal. 

A végrehajtó szerveknek hatékony szabályokkal kell rendelkezniük a belső ellenőrzésre 

vonatkozóan. A végrehajtó szervek végzik el a nemzeti hatóság ellenőrzési feladatait a 

felelősségi körükbe tartozó, általuk végrehajtandó komponensek és intézkedések tekintetében. 

A súlyos szabálytalanságok – például a csalás, a korrupció, az összeférhetetlenség és a kettős 

finanszírozás – hatékony megelőzésének és felderítésének biztosítása érdekében a nemzeti 

hatóság és a végrehajtó szervek a helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtása és 

ellenőrzése során rendszeresen használják az Arachne kockázatértékelési eszköz valamennyi 

funkcióját.  

A helyreállítási és rezilienciaépítési tervhez kapcsolódó első kifizetési kérelem benyújtása 

előtt létre kell hozni a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóságot (BEII) az uniós 

támogatás végrehajtásáért felelős minisztériumon belül az összeférhetetlenség hatékony 

megelőzésének és feltárásának megerősítése céljából. A BEII felelős a terv végrehajtásában és 

ellenőrzésében részt vevő személyzet tagjai által tett összeférhetetlenségi nyilatkozatai 

hitelességének rendszeres ellenőrzéséért valamennyi személyzeti szint tekintetében. 

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) ellenőrző hatóságként elvégzi a 

terv végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési feladatokat. Magyarország biztosítja az EUTAF 

feladatainak ellátásához és függetlenségének megőrzéséhez szükséges pénzügyi és emberi 

erőforrásokat. 

Az EUTAF a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardokkal összhangban ellenőrzési 

stratégiát dolgoz ki. Ez a stratégia meghatározza az ellenőrzések módszerét és gyakoriságát. A 

stratégiának kellő időben rendelkezésre kell állnia ahhoz, hogy el lehessen végezni azokat az 

ellenőrzéseket, amelyekről be kell számolni az első kifizetési kérelemmel együtt benyújtandó 

ellenőrzési összefoglalóban. Az ellenőrzési stratégiának prioritásként kell kezelnie az 

                                                           
11A szakminisztériumok felelőssége a tervben szereplő valamennyi intézkedés ágazati végrehajtása, a 

kormányzással és a közigazgatással kapcsolatos intézkedések kivételével, amelyek a nemzeti hatóság felelősségi 

körébe tartoznak.  
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ellenőrzési munkát, kezdve a rendszerek létrehozásának ellenőrzésével, amelynek a (jogi és 

intézményi) folyamatok megfelelőségére, az informatikai rendszerek felépítésére és 

működésére, valamint az emberi kapacitások rendelkezésre állására és minőségére kell 

összpontosítania. Ezt az ellenőrzést az első kifizetési kérelem benyújtása előtt kell elvégezni. 

A végrehajtás kezdeti szakaszában elvégzendő további rendszerellenőrzések az Arachne 

rendszernek a nemzeti hatóság és a végrehajtó szervek által végzett ellenőrzések során való 

használatával kapcsolatosak, valamint a BEII rendszerellenőrzését foglalják magukban. 

Az EUTAF rendszerellenőrzést és tételes vizsgálatokat végez. A rendszerellenőrzéseket 

kockázatértékelés alapján, megfelelő gyakorisággal kell elvégezni, és az ilyen ellenőrzések 

keretében meg kell vizsgálni a helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtására 

létrehozott rendszer működését. A tételes vizsgálatnak a mérföldkövek és célok elérése terén 

elért eredményekre kell összpontosítania, és ki kell terjednie a hatékony és eredményes 

pénzgazdálkodási feltételek teljesítésének vizsgálatára. Az EUTAF minden egyes benyújtott 

kifizetési kérelem tekintetében ellenőrzési jelentést nyújt be a Bizottságnak, amelyben 

beszámol a rendszerellenőrzések és a tételes tesztelés keretében általa elvégzett ellenőrzések 

eredményéről. 

Egy jogi aktus létrehoz továbbá egy monitoringbizottságot, amely a helyreállítási és 

rezilienciaépítési terv hatékony végrehajtásában részt vevő releváns érdekelt felekből és 

szociális partnerekből áll. A monitoringbizottság felügyeli a helyreállítási és rezilienciaépítési 

terv hatékony végrehajtását. A jogi aktusnak rendelkeznie kell arról, hogy a helyreállítási és 

rezilienciaépítési terv végrehajtása során jogilag kötelező legyen konzultálni a 

monitoringbizottsággal.  

 

2. A Bizottság alapul szolgáló adatokhoz való teljes körű hozzáférésének 

biztosítására irányuló intézkedések 

Annak érdekében, hogy a Bizottság teljes körű hozzáféréssel rendelkezzen az alapul szolgáló 

releváns adatokhoz, Magyarországnak a következő szabályokkal összhangban kell eljárnia: 

- A terv végrehajtásával és nyomon követésével kapcsolatos valamennyi információt a 

helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtása céljából kifejlesztett monitoring 

informatikai rendszerben kell tárolni.  

- A nemzeti hatóság felelős a terv végrehajtásának, valamint a mérföldkövek és célok 

elérésének nyomon követéséért és értékeléséért, valamint kérésre a Bizottság 

rendelkezésére bocsátja az összegyűjtött adatokat. Koordinálja a jelentéstételt a 

mérföldkövekről és célokról, a kapcsolódó mutatókról, valamint – például a végső 

kedvezményezettekre vonatkozó – minőségi pénzügyi információkról és más adatokról. 

Felelős továbbá a monitoring informatikai rendszer működtetéséért, a különböző 

intézkedések végrehajtása terén elért előrehaladás nyomon követéséért, valamint a 

monitoringrendszerben szereplő adatok megbízhatóságának és hitelességének 



 

203 
 

biztosításáért. Az adatkódolás a FAIR-EUPR elnevezésű informatikai rendszeren12 

keresztül történik, amely rendszeren keresztül a reformok és beruházások végrehajtásáért 

felelős valamennyi intézmény köteles jelentést tenni a nemzeti hatóságnak.  

- Az ellenőrző hatóság (EUTAF) az első kifizetési kérelem benyújtása előtt egy minősítés 

nélküli ellenőrzési jelentésben megerősíti, hogy a monitoring informatikai rendszer 

funkciói rendelkezésre állnak a helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásával 

kapcsolatos adatgyűjtési, adattárolási és adatszolgáltatási követelmények teljesítéséhez, 

valamint hogy a rendszer teljes mértékben működőképes és valóban használatban van. 

Az (EU) 2021/241 rendelet 24. cikkének (2) bekezdésével összhangban az e melléklet 2.1. 

szakaszában megállapított vonatkozó mérföldkövek és célok teljesítését követően 

Magyarország megfelelő indokolással ellátott kifizetési kérelmet nyújt be a Bizottsághoz a 

pénzügyi hozzájárulásra vonatkozóan. Magyarország biztosítja, hogy kérésre a Bizottság 

teljes körű hozzáféréssel rendelkezzen a kifizetési kérelem megfelelő indokolását alátámasztó, 

alapul szolgáló releváns adatokhoz mind a kifizetési kérelemnek az (EU) 2021/241 rendelet 

24. cikkének (3) bekezdése szerinti értékeléséhez, mind pedig az ellenőrzés és kontroll 

céljára. 

Amennyiben jelentések készítése van meghatározva mérföldkőként vagy célként, a jelentések 

alapjául szolgáló adatokat – beleértve az ilyen jelentésekben szereplő nyilatkozatok 

alátámasztására felhasznált adatokat is – kérésre a Bizottság rendelkezésére kell bocsátani, 

különösen az adott mérföldkövekre vagy célokra vonatkozó értékelés során. 

 

 

                                                           
12 Ez az informatikai rendszer szolgál a 2014–2020-as és a 2021–2027-es időszakra szóló kohéziós alapokra 

vonatkozó adatok kódolására is. Magyarország úgy fejlesztette ki ezt a rendszert, hogy a helyreállítási és 

rezilienciaépítési terv konkrét követelményeinek is megfeleljen. 
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