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Kormányrendeletek

A Kormány 311/2012. (XI. 7.) Korm. rendelete
az ikerintézményi program fejlesztési tevékenységének ellátásáról és a projektjei lebonyolításának
szabályairól, valamint a projektekben résztvevõ szakértõkre vonatkozó szabályokról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 34. § tekintetében
a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 3. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva, a következõket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Hatály
1. §

A rendelet hatálya kiterjed az ikerintézményi programok lebonyolításában részt vevõ
a) központi, helyi önkormányzati, kisebbségi önkormányzati, társadalombiztosítási költségvetési szervekre,
b) igazságszolgáltatási szervekre,
c) fegyveres szervekre,
d) az akkreditált és az ad hoc akkreditációt elnyerõ szervekre,
e) az a)–d) pont szerinti szervek által foglalkoztatott, az ikerintézményi programban résztvevõ szakértõkre terjed ki.

2. Értelmezõ rendelkezések
2. §

(1) E rendelet alkalmazásában:
1. akkreditált szerv: az Európai Bizottság Ikerintézményi Koordináló Egysége által hivatalosan elismert pályázásra
jogosult intézmény,
2. Európai Bizottság Ikerintézményi Koordináló Egysége: az Európai Unió ikerintézményi program átfogó
koordinálásáért felelõs szerve,
3. hosszú távú ikerintézményi szakértõ: az ikerintézményi projekt megvalósításának operatív irányításáért felelõs,
a megvalósítás teljes idõtartama alatt a kedvezményezett országban tartózkodó, de a tagállami partner
állományába tartozó személy,
4. ikerintézményi felelõs: a pályázásra jogosult intézményben a Nemzeti Ikerintézményi Koordinátorral való
kapcsolattartásra kijelölt személy,
5. Ikerintézményi Kézikönyv (hivatalos címén: Twinning Manual): az ikerintézményi program szabályrendszerét
tartalmazó, az Európai Bizottság Ikerintézményi Koordináló Egysége által elkészített, rendszeresen felülvizsgált
hivatalos dokumentum,
6. ikerintézményi menedzsment költségek kompenzációja: az ikerintézményi projekt megvalósítási jogát elnyerõ
tagállami partner számára a kedvezményezett országban eltöltött szakértõi napok után járó, az ikerintézményi
tevékenységgel összefüggésben szabadon felhasználható összeg,
7. Ikerintézményi Munkacsoport: a Nemzeti Ikerintézményi Programban kitûzött feladatok elõrehaladását, az abban
foglalt célok teljesülését ellenõrzõ, értékelõ és javaslattevõ testület,
8. ikerintézményi pályázati felhívás: a kedvezményezett ország által elõkészített, ikerintézményi projekt
megvalósítására irányuló felhívás,
9. ikerintézményi projekt: az ikerintézményi programon belül megvalósított, átfogó intézményfejlesztési reformok
végrehajtását támogató projekt,
10. ikerintézményi szerzõdés: az ikerintézményi projekt megvalósítására a kedvezményezett ország illetékes hatósága
és a tagállami partner között kötött szerzõdés,
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11. intézményfejlesztési eszköz: a Twinning, Taiex és Sigma programok, mint az Európai Unió bõvítési és partnerségi
politikájának pénzügyi eszközei,
12. junior partner: a tagállami partnerek által létrehozott nemzetközi konzorcium tagja,
13. kedvezményezett intézmény: a kedvezményezett ország azon államigazgatási szerve, amely az ikerintézményi
projekt megvalósulásának végsõ kedvezményezettje,
14. kedvezményezett ország: az Európai Unión kívüli, az Európai Unió bõvítési vagy partnerségi politikájának hatálya
alá tartozó ország, amely az Európai Unió döntése alapján jogosult ikerintézményi projekt kezdeményezésére,
15. kedvezményezett ország illetékes hatósága: a kedvezményezett országban az ikerintézményi projektek
elõkészítéséért, pénzügyi és adminisztratív lebonyolításáért felelõs, az Ikerintézményi Kézikönyv vonatkozó
rendelkezései szerint meghatározott szerv,
16. konzorciumi egyezmény: az ikerintézményi projektek megvalósítása során a konzorcium vezetõje és a junior
partnerek közötti viszonyt szabályozó egyezmény,
17. konzorcium vezetõje: a tagállami partnerek által létrehozott nemzetközi konzorcium képviseletére jogosult,
a projekt elõkészítéséért és végrehajtásáért felelõs tag,
18. napidíj: az Európai Unió által finanszírozott, annak rendelkezései szerint megállapított, a résztvevõ szakértõ
külföldre történõ kiutazásának, külföldi tartózkodásának és költségeinek fedezetére szolgáló, az ikerintézményi
projekt költségvetésében rendelkezésre álló, az ikerintézményi projektben résztvevõ szakértõnek nyújtott
juttatás,
19. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: a Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor feladatainak ellátásáért, valamint valamely
tagállami partnerrel kötött külön szerzõdés alapján az ikerintézményi projekt végrehajtásáért felelõs,
a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter irányítása alatt mûködõ, teljes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó
központi költségvetési szerv,
20. Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor: a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzetközi Együttmûködési Programok
Irányító Hatóságának vezetõje, aki az ikerintézményi program nemzeti szintû koordinációjáért felel,
21. Nemzeti Ikerintézményi Program: a Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor által az érintett tárcák bevonásával
elkészített, és az Ikerintézményi Munkacsoport által évente felülvizsgált, stratégiai célkitûzéseket tartalmazó
dokumentum,
22. pályázásra jogosult intézmény: az 1. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott szervek, illetve más európai
uniós tagállam közigazgatási és akkreditált szervei,
23. projektvezetõ: az ikerintézményi projekt megvalósításának stratégiai irányításáért felelõs, a tagállami partner által
kijelölt vezetõ tisztviselõ,
24. projekt végrehajtásáért felelõs szerv: a tagállami partner vagy a tagállami partnerrel kötött szerzõdés alapján
az ikerintézményi projekt adminisztratív, logisztikai és pénzügyi lebonyolításáért felelõs más pályázásra jogosult
szerv,
25. rövid távú ikerintézményi projekt: legfeljebb 250 000 euró költségvetésû és legfeljebb 12 hónap idõtartamú
ikerintézményi projekttípus,
26. rövid távú ikerintézményi szakértõ: az ikerintézményi projektben egyes részfeladatok végrehajtásáért felelõs,
a megvalósítás idõtartama alatt esetileg a kedvezményezett országban tartózkodó szakértõ,
27. szakértõi díj: az ikerintézményi projektek megvalósításában részt vevõ szakértõk juttatása az ikerintézményi
szerzõdés munkatervében meghatározott feladatok megvalósításáért,
28. szóbeli meghallgatás: a tagállami partner kiválasztására irányuló folyamat része, a rövid távú ikerintézményi
projekt kivételével,
29. tagállami partner: az ikerintézményi projekt megvalósítására a kedvezményezett ország által kiválasztott
pályázásra jogosult intézmény.
(2) Az (1) bekezdésben nem értelmezett fogalmakat az Ikerintézményi Kézikönyv rendelkezései szerint kell értelmezni.
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II. FEJEZET
AZ IKERINTÉZMÉNYI PROGRAM FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGEINEK ELLÁTÁSÁT BIZTOSÍTÓ NEMZETI SZERVEK
3. A Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor
3. §

(1) A Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor feladatainak ellátásáért a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzetközi
Együttmûködési Programok Irányító Hatóságának vezetõje felel.
(2) A Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor az ikerintézményi program nemzeti szintû koordinálásával kapcsolatos
feladatokat látja el, így különösen
a) elõsegíti a Nemzeti Ikerintézményi Program célkitûzéseinek megvalósítását,
b) megküldi az ikerintézményi pályázati felhívásokat a szakmailag érintett, pályázásra jogosult intézmények
ikerintézményi felelõseinek,
c) benyújtja a pályázásra jogosult intézmények által elkészített, és a Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor által
megfelelõnek ítélt pályázatot a pályázati felhívást megjelentetõ kedvezményezett ország részére,
d) az ikerintézményi programmal összefüggésben általános tájékoztatást nyújt a pályázásra jogosult intézmények
részére,
e) támogatást nyújt konzorciumi partnerek felkutatásában,
f) tájékoztatást nyújt a külpolitikáért felelõs miniszter és a külképviseletek részére a pályázásra jogosult
intézmények ikerintézményi tevékenységérõl,
g) elõzetesen elbírálja az akkreditált státuszra vonatkozó kérelmeket és évente felülvizsgálja az akkreditált szerv
státusz kritériumainak meglétét,
h) elõkészíti az Ikerintézményi Munkacsoport keretében megvitatandó dokumentumokat.
(3) A Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor feladatai ellátása során együttmûködik a külpolitikáért felelõs miniszterrel,
támogatja a külpolitikáért felelõs miniszter irányítása alá tartozó intézményfejlesztési eszközök és az ikerintézményi
program közti szinergia megteremtését.

4. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
4. §

(1) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: NFÜ) valamely pályázásra jogosult intézmény felkérése esetén,
szerzõdés alapján, mint a 2. § (1) bekezdés 24. pontja szerinti projekt végrehajtásáért felelõs szerv gondoskodik
az ikerintézményi projekt adminisztratív, logisztikai és pénzügyi lebonyolításáról.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szerzõdés alapján, a pályázásra jogosult intézmény szükségleteinek megfelelõen az NFÜ
az ikerintézményi projekt végrehajtásával összefüggésben a következõ feladatok ellátását biztosítja
a) segítségnyújtás az ikerintézményi pályázat kidolgozásában,
b) segítségnyújtás az ikerintézményi szerzõdés, a konzorciumi egyezmény, illetve azok esetleges módosításainak
elõkészítésében,
c) az ikerintézményi projekt elkülönített devizaszámlájának megnyitása és kezelése,
d) az ikerintézményi projekt negyedéves és a záró pénzügyi jelentéseinek összeállítása,
e) az ikerintézményi projekt auditálásának biztosítása,
f) az ikerintézményi projekt iratainak õrzése, archiválás rendjének kialakítása,
g) az ikerintézményi projektek megvalósításával kapcsolatos pénzügyi adatszolgáltatás,
h) az ikerintézményi projekt megvalósításában részt vevõ projektvezetõ(k), hosszú távú szakértõ(k) és rövid távú
szakértõk kedvezményezett országba való kiküldetéséhez kapcsolódóan szükséges pénzügyi, adminisztratív és
logisztikai feladatok ellátása,
i) közremûködés az ikerintézményi projekt keretében megvalósuló tanulmányutak lebonyolításában,
j) az ikerintézményi projekt megvalósításával összefüggésben szükséges beszerzések lebonyolítása
az Ikerintézményi Kézikönyv elõírásainak megfelelõen,
k) az ikerintézményi projekt általános projektmenedzsment feladatainak ellátása,
l) szerzõdésben rögzített egyéb feladatok ellátása.
(3) Az NFÜ gondoskodik az ikerintézményi programban való részvételt elõsegítõ feladatok ellátáshoz szükséges
költségvetési forrásoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a végrehajtásáról rendelkezõ
jogszabályok és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti
tervezési tájékoztató elõírásainak megfelelõen egy elõirányzaton történõ megtervezésérõl.
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5. A fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter
5. §

A fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter a hazai ikerintézményi tevékenység elõmozdítása érdekében
a) elõsegíti a Nemzeti Ikerintézményi Program célkitûzéseinek megvalósítását,
b) elõmozdítja az Ikerintézményi Program és a fejlesztéspolitikai célkitûzések közti szinergia megteremtését,
c) elõsegíti a sikeres ikerintézményi pályázatok elõkészítéséhez szükséges feltételek megteremtését,
d) tagot delegál az Ikerintézményi Munkacsoportba,
e) felügyeli és koordinálja az irányítása alá tartozó intézmények ikerintézményi felelõseinek tevékenységét.

6. A külpolitikáért felelõs miniszter
6. §

A külpolitikáért felelõs miniszter az ikerintézményi tevékenység külpolitikai célokkal való összehangolása érdekében
a) tájékoztatást nyújt – a Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor, illetve a pályázásra jogosult intézmények kérésére –
a kedvezményezett országok belsõ struktúráiról, valamint az azokat érintõ eseményekrõl, változásokról,
összeállítja a kedvezményezett országokról szóló háttéranyagokat,
b) közremûködik – a kedvezményezett országokban mûködõ magyar nagykövetségek bevonásával – a potenciális
kedvezményezett intézményekkel történõ kapcsolatfelvételben,
c) tájékoztatja a kedvezményezett országokban mûködõ magyar nagykövetségeket a magyar pályázásra jogosult
intézmények által benyújtott ikerintézményi pályázatokról,
d) lobbi-tevékenységet folytat a magyar pályázásra jogosult intézmények által benyújtott ikerintézményi pályázat
sikerének elõmozdítása érdekében,
e) feltérképezi a kedvezményezett országok igényeit a pályázásra jogosult magyar intézmények szakmai
kompetenciáihoz illeszkedõ fejlesztési elképzelések mentén,
f) a Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor bevonásával tájékoztatást nyújt az Európai Koordinációs Tárcaközi
Bizottság, illetve annak szakértõi csoportjai részére az ikerintézményi programmal összefüggésben,
g) biztosítja az irányítása alá tartozó intézményfejlesztési eszközök ikerintézményi programmal való szinergiáját.

7. A közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter
7. §

A közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter a Nemzeti Ikerintézményi Koordinátorral
egyeztetve gondoskodik
a) a hosszú távú szakértõk toborzását elõsegítõ kiválasztási, elõmeneteli, képzési program kidolgozásáról,
összhangban az Ikerintézményi Kézikönyv által meghatározott speciális feltételekkel,
b) a szakértõi adatbázis mûködési feltételeinek kialakításáról, mûködtetésérõl és az adatbázis felhasználási
szabályainak kidolgozásáról.

8. A pályázásra jogosult intézmények
8. §

Az ikerintézményi program keretében az 1. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott költségvetési szervek
automatikusan jogosultak pályázatot benyújtani.

9. §

(1) A 8. §-ban foglaltakon túl legalább a következõ feltételeknek megfelelõ intézmények is kérelmezhetik
az ikerintézményi pályázat benyújtására feljogosító akkreditált szerv státuszt:
a) rendelkezik az európai uniós joganyaghoz, vagy az ikerintézményi pályázat felhívásában megjelölt szakterülethez
kapcsolódó, megfelelõ szintû szaktudással,
b) nem profit orientált, nem kereskedelmi célú gazdasági tevékenységet folytató szervezet,
c) köztulajdonban áll,
d) kormányzati szerv általi felügyelete biztosított,
e) a projektmegvalósításhoz szükséges, elégséges alkalmazotti állománnyal rendelkezik.
(2) Ha a kérelmezõ az (1) bekezdés b) és c) pontjában felsorolt kritériumoknak csak részlegesen felel meg, úgy
az akkreditált szerv státusz megadható, de az akkreditált szerv a részvételével megvalósuló ikerintézményi projekthez
közvetlenül kapcsolódó, további üzleti célú beszerzési eljárásokból kizárásra kerülhet.

24854

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 147. szám

(3) Ad hoc akkreditáció adható, ha az intézmény teljesíti az (1) bekezdésben felsorolt kritériumokat, de csak korlátozott
szakterületen képes hozzájárulni egy adott ikerintézményi projekt megvalósításához. Az ad hoc akkreditáció adott
ikerintézményi pályázat tekintetében biztosít az intézmény számára pályázásra jogosult státuszt, azonban
az akkreditált szervek 10. § (4) bekezdése szerinti listájára nem kerül felvételre.
10. §

(1) Az akkreditált szerv státusz megszerzésére vonatkozó igényt a kérelmezõ a Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor
részére küldi meg.
(2) A Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor a beérkezett kérelmet megvizsgálja a 9. § (1) bekezdésében foglaltak
teljesülése tekintetében. A vizsgálat során a 9. § (1) bekezdésében foglalt feltételeket a Nemzeti Ikerintézményi
Koordinátor az Ikerintézményi Kézikönyvben meghatározott követelményekkel összhangban értelmezi.
(3) Ha az akkreditált szerv státusz megszerzésére vonatkozó kérelmet a Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor
megfelelõnek ítéli meg, továbbítja azt az Európai Bizottság Központi Ikerintézményi Koordináló Egységének
jóváhagyás céljából.
(4) Az akkreditált szervekrõl az Európai Bizottság Ikerintézményi Koordináló Egysége nyílt listát vezet.
(5) Az akkreditált szervek listáján szereplõ szervezeteket az Európai Bizottság Ikerintézményi Koordináló Egysége, illetve
a Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor évente felülvizsgálja.
(6) Az Európai Bizottság Ikerintézményi Koordináló Egysége, illetve a Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor által végzett,
az akkreditált szerveket érintõ, rendszeres felülvizsgálatok során a pályázásra jogosult intézmény köteles a kért
információkat írásban rendelkezésre bocsátani.
(7) Az akkreditált szerv státusz határozatlan idõre, a 9. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállásáig szól.

11. §

(1) Ha az akkreditált szerv adataiban változás történik, így különösen, ha a 9. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek
már nem teljesülnek, az akkreditált szerv köteles a Nemzeti Ikerintézményi Koordinátort errõl haladéktalanul – írásban
– értesíteni.
(2) A Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor az értesítés beérkezését követõen haladéktalanul konzultál az akkreditált szerv
mandátumának fenntartásáról vagy annak megvonásáról döntést hozó Európai Bizottság Ikerintézményi Koordináló
Egységével.
(3) Ha a pályázásra jogosult intézmény a projektmegvalósítás szakasza folyamán veszti el akkreditált szerv státuszát,
a státusz elvesztését követõen felmerült költségeket az Európai Bizottság nem téríti meg.

9. Ikerintézményi felelõs
12. §

(1) A pályázásra jogosult intézmények ikerintézményi felelõst jelölnek ki a pályázásra jogosult intézmények
ikerintézményi programmal összefüggõ feladatainak koordinációja érdekében.
(2) A Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor ikerintézményi felelõs kijelölése érdekében megkeresi a minisztériumokat és
az igazságszolgáltatás központi szerveit. A minisztériumok és az igazságszolgáltatás központi szervei által kijelölt
ikerintézményi felelõsök a 13. § (1) bekezdése szerinti feladatokon túlmenõen a 13. § (2) bekezdése szerinti többlet
feladatok ellátásért is felelõsek.
(3) A (2) bekezdés szerinti szervek az általa kijelölt ikerintézményi felelõs személyérõl, elérhetõségeirõl, valamint
a helyettesítését biztosító személyrõl és elérhetõségeirõl, továbbá az ezekben bekövetkezõ változásokról
haladéktalanul írásban értesítik a Nemzeti Ikerintézményi Koordinátort.
(4) A (2) bekezdés szerinti minisztériumok és az igazságszolgáltatás központi szerveinek irányítása és felügyelete alá
tartozó pályázásra jogosult intézmény az általa kijelölt ikerintézményi felelõs személyérõl, elérhetõségeirõl, valamint
a helyettesítését biztosító személyrõl és elérhetõségeirõl, továbbá az ezekben bekövetkezõ változásokról
haladéktalanul írásban értesíti az irányító vagy felügyelõ szerv (2) bekezdés szerinti ikerintézményi felelõsét.
(5) Ha a pályázásra jogosult szerv sem a (2), sem a (4) bekezdés szerinti szervek körébe nem sorolható, úgy az adott szervet
a kijelölt ikerintézményi felelõs személyérõl, elérhetõségeirõl, valamint a helyettesítését biztosító személyrõl és
elérhetõségeirõl, továbbá az ezekben bekövetkezõ változásokról szóló tájékoztatásra a Nemzeti Ikerintézményi
Koordinátor szólítja fel, melynek haladéktalanul köteles írásban eleget tenni.
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(1) Az ikerintézményi felelõs az ikerintézményi programmal összefüggésben
a) kapcsolatot tart a Nemzeti Ikerintézményi Koordinátorral és a Külügyminisztériummal,
b) biztosítja a pályázásra jogosult intézményen belül a megfelelõ információáramlást az ikerintézményi programmal
összefüggésben,
c) fogadja a Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor által megküldött ikerintézményi felhívásokat és visszaigazolja
annak kézhezvételét,
d) gondoskodik a Nemzeti Ikerintézményi Koordinátortól kézhez kapott ikerintézményi felhívások kapcsán
az intézményen belül rendelkezésre álló szakértõi kapacitások felmérésérõl,
e) felkutatja a potenciális konzorciumi partnereket,
f) értesíti a Nemzeti Ikerintézményi Koordinátort az esetleges külföldi partnerektõl érkezett partneri, illetve
szakértõi felajánlásokról,
g) az ikerintézményi felelõst jelölõ pályázásra jogosult szerv pályázási szándéka esetén értesíti a Nemzeti
Ikerintézményi Koordinátort a részvétel formájáról, az általa biztosított szakértõk státuszáról (rövid-, közép- vagy
hosszú távú), a létszámáról, valamint arról, hogy az adott projekt mely részeinek megvalósítását vállalja,
h) külföldi partner megkeresésére irányuló szándék esetén a g) pont szerinti értesítéshez az intézmény profilját
valamint a felajánlott szakértõk szakmai relevanciáját tartalmazó angol nyelvû bemutatkozó anyagot mellékel,
i) az ikerintézményi pályázat beadási határidejét megelõzõen 10 munkanappal értesíti a Nemzeti Ikerintézményi
Koordinátort a pályázási szándékról,
j) tájékoztatja a Nemzeti Ikerintézményi Koordinátort a pályázás szempontjából lehetséges, elõnyt élvezõ
területekrõl,
k) a Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor eseti megkeresésére adatot szolgáltat az ikerintézményi felelõst jelölõ
intézmény ikerintézményi tevékenységérõl.
(2) A 12. § (2) bekezdése szerinti minisztériumok és az igazságszolgáltatás központi szervei által kijelölt ikerintézményi
felelõs az (1) bekezdésben meghatározott feladatokon túl az alábbi feladatot látják el:
a) meghatározza az ikerintézményi felelõst jelölõ intézmény irányítása és felügyelete alá tartozó szervek körében
a pályázásra jogosult intézményeket,
b) az a) pontban meghatározott intézményekrõl és ikerintézményi felelõseirõl adatbázist vezet, amelyben
bekövetkezõ változásokról írásban haladéktalanul tájékoztatja a Nemzeti Ikerintézményi Koordinátort,
c) kapcsolatot tart az ikerintézményi felelõst jelölõ intézmény irányítása és felügyelete alá tartozó szervek
ikerintézményi felelõseivel,
d) gondoskodik a Nemzeti Ikerintézményi Koordinátortól kézhez kapott ikerintézményi felhívások kapcsán
az ikerintézményi felelõst jelölõ intézmény irányítása és felügyelete alá tartózó, pályázásra jogosult szervek
körében rendelkezésre álló szakértõi kapacitások felmérésérõl,
e) félévente – tárgyév március 5-ig és szeptember 5-ig – írásban adatot szolgáltat a Nemzeti Ikerintézményi
Koordinátornak a megelõzõ idõszakban az ikerintézményi felelõst jelölõ intézmény, valamint az irányítása és
felügyelete alá tartózó, pályázásra jogosult szervek ikerintézményi programmal összefüggésben elvégzett
tevékenységérõl,
f) évente egyszer szakmai egyeztetést hív össze az irányítása és felügyelete alá tartozó intézmények ikerintézményi
felelõseinek részvételével, amelyrõl a rendezvényt megelõzõen legalább 10 munkanappal tájékoztatja a Nemzeti
Ikerintézményi Koordinátort, majd a szakmai egyeztetés eredményeirõl 10 munkanapon belül írásban
tájékoztatja a Nemzeti Ikerintézményi Koordinátort.

10. Ikerintézményi Munkacsoport
14. §

(1) Az Ikerintézményi Munkacsoport a Nemzeti Ikerintézményi Programban kitûzött feladatok elõrehaladását, az abban
foglalt célok teljesülését ellenõrzõ, értékelõ és javaslattevõ testület.
(2) Az Ikerintézményi Munkacsoport elnöke a Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor.
(3) Az Ikerintézményi Munkacsoportba az Ikerintézményi Munkacsoport elnökének felkérésére tagot delegál
a) a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter,
b) az NFÜ,
c) a külpolitikáért felelõs miniszter,
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d) az államháztartásért felelõs miniszter,
e) a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter,
f) az Ikerintézményi Munkacsoport elnöke által felkért, pályázásra jogosult intézmények.
Az Ikerintézményi Munkacsoportban megfigyelõként vehetnek részt a 12. § (1) bekezdésében meghatározott
ikerintézményi felelõsök és helyetteseik.
Az Ikerintézményi Munkacsoport mûködését saját ügyrendje szabályozza. Az Ikerintézményi Munkacsoport
ügyrendjét a Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor dolgozza ki, és terjeszti a tagok elé jóváhagyásra.
Az Ikerintézményi Munkacsoportot a Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor évente minimum két alkalommal hívja
össze.
Az Ikerintézményi Munkacsoport ülésének napirendjét és az ülés keretében megvitatandó szakmai dokumentumokat
a Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor készíti elõ és küldi meg a tagok részére az ülést legalább 5 munkanappal
megelõzõen.

III. FEJEZET
PÁLYÁZÁS ÉS SZERZÕDÉSKÖTÉS
11. A pályázás szakasza

15. §

(1) A pályázásra jogosult intézmények a kedvezményezett országok által meghirdetett ikerintézményi felhívásokra
pályázhatnak.
(2) Az ikerintézményi felhívás irányulhat ikerintézményi projekt, illetve rövid távú ikerintézményi projekt
megvalósítására. A rövid távú ikerintézményi projektre vonatkozó különös szabályokat a VI. fejezet tartalmazza.

16. §

A kedvezményezett ország által elkészített és az Európai Bizottság által jóváhagyott ikerintézményi pályázati felhívást
a Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor a kézhezvételt követõen elektronikus formában haladéktalanul továbbítja
a szakmailag érintett pályázásra jogosult intézmények 12. § szerint kijelölt ikerintézményi felelõseinek, és
gondoskodik az aktuális ikerintézményi felhívások listájának az NFÜ honlapján való közzétételérõl.

17. §

(1) A pályázásra jogosult intézmények az ikerintézményi programban tagállami partnerként részt vehetnek
a) önállóan,
b) magyar intézményekkel konzorciumi formában,
c) külföldi intézményekkel nemzetközi konzorcium keretében,
d) szakértõk delegálásával,
amely részvételi forma kiválasztását a Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor tanácsadással segíti.
(2) Egy tagállam az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti részvételi formában kizárólag egy pályázatot nyújthat be
az ikerintézményi felhívásra.
(3) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti szakértõ delegálás révén az ikerintézményi programban résztvevõ szakértõ az õt
szakértõként megjelenítõ pályázat benyújtását megelõzõen köteles kikérni az õt delegáló intézmény vezetõjének
írásbeli hozzájárulását a pályázatban való részvételhez. A szakértõ delegálás útján az ikerintézményi programban
résztvevõ szakértõ adott ikerintézményi felhívás kapcsán kizárólag egy pályázatban vehet részt.
(4) Konzorciumi formában történõ pályázásra irányuló megkeresésekrõl a pályázásra jogosult intézmény ikerintézményi
felelõse köteles a Nemzeti Ikerintézményi Koordinátort haladéktalanul tájékoztatni.
(5) Az ikerintézményi pályázati felhívást kézhez vevõ ikerintézményi felelõs a pályázat beadási határidejét megelõzõen
legalább 10 munkanappal értesíti a Nemzeti Ikerintézményi Koordinátort a pályázási szándékról, illetve esetleges
konzorciumi partner kiválasztásáról.

18. §

(1) A pályázat elkészítésére és tartalmára vonatkozó követelményeket az Ikerintézményi Kézikönyv, valamint a felhívás
tartalmazza. A pályázat kidolgozása a pályázásra jogosult intézmény feladata.
(2) A Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor – a pályázásra jogosult intézmény felkérése esetén – segítséget nyújt a pályázat
formai szempontoknak, az Ikerintézményi Kézikönyvben, valamint a pályázati felhívásban foglalt követelményeknek
való megfelelés tekintetében.
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(3) Az NFÜ a pályázásra jogosult intézmény felkérése esetén, külön szerzõdés keretében a 4. § (2) bekezdés a) pontja
alapján segítséget nyújt az ikerintézményi projekt szakmai kidolgozásában.
19. §

(1) A pályázati dokumentációt a pályázási határidõ lejárta elõtt legkésõbb öt munkanappal a pályázásra jogosult
intézmény köteles elektronikus formában megküldeni a Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor részére.
(2) A Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor ellenõrzi az Ikerintézményi Kézikönyvben meghatározott, pályázatra
vonatkozó formai követelmények teljesülését.
(3) A Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor indokolt esetben a pályázásra jogosult intézmény által elõzetesen megküldött
pályázati dokumentáció módosítására kérheti fel a pályázásra jogosult intézményt.
(4) Az (1) bekezdés szerinti határidõn túl beérkezett pályázati dokumentációt a Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor nem
köteles továbbítani a kedvezményezett ország részére.
(5) A pályázásra jogosult intézmény nem köteles a pályázati dokumentációt a Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor
részére megküldeni, ha az a 17. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott szakértõ delegálás útján vesz részt
a projektben.

20. §

(1) Ha több pályázásra jogosult intézmény jelzi pályázási szándékát ugyanarra az ikerintézményi felhívásra vonatkozóan,
úgy a Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor egyeztetõ megbeszélést hív össze az érintettek részvételével.
(2) Ha az egyeztetésen nem kerül sor megállapodásra, úgy a Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor saját hatáskörében dönt
arról, hogy melyik intézmény pályázatát tekinti hivatalos magyar pályázatnak. A Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor
döntésérõl az egyeztetést követõen 3 munkanapon belül tájékoztatja a pályázókat.

21. §

A Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor a pályázat benyújtására elõírt határidõn belül megküldi a pályázati
dokumentációt a pályázati felhívásban meghatározott elektronikus címre. A Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor
egyidejûleg tájékoztatja a külpolitikáért felelõs minisztert és az illetékes diplomáciai képviseletet a pályázat
benyújtásáról.

22. §

(1) A tagállami partner a pályázásra jogosult intézmény által benyújtott pályázati dokumentáció, valamint a szóbeli
meghallgatás eredményeként kerül kiválasztásra.
(2) A szóbeli meghallgatás idõpontjáról a Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor az Európai Bizottság Ikerintézményi
Koordináló Egységtõl vagy a kedvezményezett ország illetékes hatóságától kap értesítést. Az így kapott információt
a Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor haladéktalanul továbbítja a pályázásra jogosult intézmény ikerintézményi
felelõsének, a kijelölt projektvezetõnek, valamint tájékoztatja a külpolitikáért felelõs minisztert és az illetékes
diplomáciai képviseletet.
(3) A Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor az Európai Bizottság Ikerintézményi Koordináló Egységénél vagy
a kedvezményezett ország illetékes hatóságánál kezdeményezheti a szóbeli meghallgatás idõpontjának módosítását.
(4) A szóbeli meghallgatáson való sikeres részvétel érdekében a külpolitikáért felelõs miniszter a kiutazó magyar
delegáció részére a kedvezményezett országról háttéranyagot biztosít, valamint gondoskodik a kedvezményezett
országban mûködõ magyar nagykövetség képviselõjének meghallgatáson való részvételérõl.

23. §

A kedvezményezett ország a tagállami partner kiválasztásáról szóló döntésérõl hivatalos értesítést küld a Nemzeti
Ikerintézményi Koordinátor részére, amelyet a Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor a kézhezvételétõl számított öt
munkanapon belül megküld a pályázatot benyújtó intézmény részére.

12. A szerzõdéskötési szakasz
24. §

(1) Az ikerintézményi szerzõdés tartalmára, aláírási folyamatára, módosítására és felbontására vonatkozóan
az Ikerintézményi Kézikönyv és mellékleteinek elõírásai az irányadóak.
(2) Az ikerintézményi szerzõdés tartalmát a pályázásra jogosult intézmény a kedvezményezett intézménnyel
egyetértésben dolgozza ki.
(3) A szerzõdéskötési folyamat fõbb lépéseirõl a pályázásra jogosult intézmény a Nemzeti Ikerintézményi Koordinátort
írásban tájékoztatja.
(4) A megkötött ikerintézményi szerzõdés másolatát a tagállami partner a kézhezvételtõl számított öt munkanapon belül
tájékoztatásul megküldi a Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor részére.
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Az NFÜ a nyertes tagállami partner felkérése esetén, a 4. § (2) bekezdés b) pont rendelkezésével összhangban külön
szerzõdés alapján segítséget nyújt az ikerintézményi szerzõdés, valamint a konzorciumi egyezmény, illetve azok
esetleges módosításainak elõkészítésében.

IV. FEJEZET
AZ IKERINTÉZMÉNYI PROJEKT LEBONYOLÍTÁSA
13. Az ikerintézményi projekt megvalósítása
26. §

(1) Az ikerintézményi projekt megvalósítását a tagállami partner a projektvezetõ irányításával, a kedvezményezett
intézménnyel együttmûködve az ikerintézményi szerzõdés és a munkaterv alapján közösen végzi.
(2) Az ikerintézményi projekt megvalósításában részt vevõ magyar tagállami partner projektvezetõje a projekt zárását
követõ kilencven napon belül értékelõ beszámolót nyújt be a Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor részére a projekt
eredményéirõl és tapasztalatairól.
(3) Az ikerintézményi projekt megvalósításában részt vevõ magyar tagállami partner projektvezetõjétõl a Nemzeti
Ikerintézményi Koordinátor rendkívüli tájékoztatást kérhet az ikerintézményi projekt megvalósításával kapcsolatban.

27. §

Az ikerintézményi projekt megvalósítása során az Ikerintézményi Kézikönyv, illetve az ikerintézményi programra
vonatkozó szabályozás értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos kérdésekben az ikerintézményi projekt
megvalósításában részt vevõ magyar tagállami partner felkérése esetén a Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor
segítséget nyújt.

28. §

(1) Az ikerintézményi projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó kötelezettségeken kívül a tagállami partnernek
gondoskodnia kell a projekt szakmai megvalósítását elõsegítõ adminisztratív és logisztikai, valamint pénzügyi
menedzsment feladatok ellátásáráról.
(2) Az ikerintézményi projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó adminisztratív és logisztikai, valamint pénzügyi
menedzsment feladatok ellátását a projekt végrehajtásáért felelõs szerv végzi, amely történhet
a) a tagállami partner saját belsõ erõforrásaival,
b) az NFÜ a 4.§ (2) bekezdése szerinti külön szerzõdés alapján,
c) egyéb pályázásra jogosult intézmény külön szerzõdés alapján.
(3) A projekt végrehajtásáért felelõs szerv feladatainak ellátására az ikerintézményi menedzsment költségek
kompenzációja biztosít pénzügyi fedezetet.

29. §

(1) Az ikerintézményi projekt végrehajtásáért felelõs szerv az ikerintézményi tevékenység lebonyolítását belsõ ügyrend
kialakításával szabályozza, amely összhangban áll az Ikerintézményi Kézikönyv elõírásaival.
(2) Az ikerintézményi projekt végrehajtásáért felelõs szerv, ha azt a vonatkozó jogszabályok lehetõvé teszik,
az (1) bekezdés szerinti ügyrendet tájékoztatásul megküldi a Nemzeti Ikerintézményi Koordinátor részére.

14. Az ikerintézményi projekt finanszírozása
30. §

(1) Az ikerintézményi program az ikerintézményi projekt megvalósításával összefüggésben felmerülõ elszámolható
költségeket 100%-ban finanszírozza.
(2) A tagállami partner köteles az ikerintézményi projekt költségvetésének elkülönített kezelését biztosító devizaszámla
létesítésérõl gondoskodni.

31. §

(1) A tagállami partner az ikerintézményi szerzõdés alapján jogosult az ikerintézményi menedzsment költségek
kompenzációjára.
(2) Az ikerintézményi menedzsment költségek kompenzációját a tagállami partner az Ikerintézményi Kézikönyv
rendelkezéseinek megfelelõen a pályázásra jogosult intézmény ikerintézményi tevékenységével, így különösen
a 28. § (1) bekezdése szerinti feladatokkal összefüggésben köteles felhasználni, figyelemmel az átlátható, a hatékony
és az eredményes pénzgazdálkodás elveire.
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V. FEJEZET
AZ IKERINTÉZMÉNYI PROJEKT SZAKÉRTÕI
15. Az ikerintézményi projektben részt vevõ szakértõkre vonatkozó szabályok
32. §

(1) Az ikerintézményi projekt megvalósításához a tagállami partner biztosítja az Ikerintézményi Kézikönyvben és
az ikerintézményi pályázati felhívásban meghatározott kompetenciákkal rendelkezõ szakértõk, így különösen
a) a projektvezetõ (junior partneri szerep esetén a junior projektvezetõ),
b) a hosszú távú ikerintézményi szakértõ(k), és
c) a rövid távú ikerintézményi szakértõk
rendelkezésre állását.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szakértõk rendelkezésre állása az Ikerintézményi Kézikönyv vonatkozó
rendelkezéseivel összhangban biztosítható a tagállami partner saját állományából, vagy más intézmény általi szakértõ
delegálás útján, illetve a projekt kezdete elõtt maximum két évvel nyugalmazott szakértõk bevonásával.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szakértõk az ikerintézményi projektben való szakértõi tevékenység gyakorlásával
kapcsolatban a 28. § (2) bekezdése szerinti projekt végrehajtásáért felelõs szervvel kötnek megállapodást.

33. §

(1) A hosszú távú ikerintézményi szakértõ részére az ikerintézményi szerzõdés alapján õt megilletõ juttatásokat
a 32. § (3) bekezdése szerinti megállapodás alapján részére a projekt végrehajtásért felelõs szerv folyósítja.
(2) A projektvezetõ, junior projektvezetõ valamint a rövid távú szakértõ által az ikerintézményi projekt keretében
teljesített szakértõi kiküldetést az õt delegáló intézmény saját szabályozásának megfelelõen, vezetõje engedélyével
látja el.

34. §

(1) Az ikerintézményi projektben részt vevõ, a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban:
Kttv.) hatálya alá tartozó szakértõkre a Kttv. 57. §-ában foglaltakat is alkalmazni kell.
(2) A Kttv. hatálya alá tartozó hosszú távú ikerintézményi szakértõ a kiküldetése ideje alatt a rendelkezésre állását
a 32. § (2) bekezdése szerint biztosító vagy õt delegáló pályázásra jogosult intézmény állományában marad.

16. A szakértõk javadalmazása
35. §

(1) A 32. § (1) bekezdése szerinti szakértõket az ikerintézményi projekt megvalósításával összefüggõ tevékenységükért
az Ikerintézményi Kézikönyv, valamint az ikerintézményi szerzõdés szerint
a) szakértõi díj,
b) napi díj, és
c) költségtérítés illeti meg.
(2) A 32. § (1) bekezdése szerinti szakértõket az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti díjazás a pályázásra jogosult
intézménynél fennálló jogviszonyuk alapján õket megilletõ javadalmazáson túlmenõen illeti meg.
(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti szakértõi díj
a) legfeljebb az Európai Bizottság által, annak Ikerintézményi Kézikönyvében szabályozott nagyságú összeg,
b) az ikerintézményi projektben való szakértõi közremûködés ellenértékének minõsül,
c) forrása az ikerintézményi projekt költségvetése az ikerintézményi szerzõdés alapján.
(4) Az ikerintézményi szakértõi tevékenységgel összefüggésben juttatott (1) bekezdés b) pontja szerinti napidíj és
(1) bekezdés c) pontja szerinti költségtérítés
a) az Európai Unió rendelkezése szerint megállapított nagyságú összeg,
b) a szakértõ kedvezményezett országba történõ kiutazásának és kedvezményezett országban való
tartózkodásának költségei fedezetére szolgál, és
c) a finanszírozása az Európai Unió által, az ikerintézményi projekt költségvetése és az ikerintézményi szerzõdés
alapján biztosított.
(5) Az ikerintézményi szakértõi tevékenységgel összefüggésben a (4) bekezdés szerinti napidíj és költségtérítés a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, adómentes bevételekrõl szóló 1. sz. mellékletének 4.7 pont e) alpontja
szerinti juttatásnak minõsül.

24860

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 147. szám

36. §

(1) A hosszú távú ikerintézményi szakértõt a kedvezményezett országban való tartózkodásának idejére
a 35. § (4) bekezdés szerinti költségtérítésként illeti meg
a) a lakhatás költsége,
b) a gyermekek iskoláztatási költsége,
c) a kiutazás és a hazautazás költsége,
d) a kitelepülés költsége,
e) a havonta történõ haza- és visszautazás költsége,
f) az egészség- és a balesetbiztosítás költsége.
(2) A projektvezetõt, a junior projektvezetõt és a rövid távú ikerintézményi szakértõt a 35. § (4) bekezdés szerinti
költségtérítésként illeti meg a kedvezményezett országba saját gépjármûvel történõ utazásnak az Ikerintézményi
Kézikönyv alapján elszámolható költsége.

37. §

A 32. § (1) bekezdés szerinti szakértõk az õket e cím szerint megilletõ díjazás tekintetében kizárólag az Ikerintézményi
Kézikönyv által meghatározott bizonylatok rendelkezésre állását kötelesek biztosítani az ikerintézményi projekt
költségei elszámolhatóságának alátámasztása érdekében.

VI. FEJEZET
A RÖVID TÁVÚ IKERINTÉZMÉNYI PROJEKTEK
17. A rövid távú ikerintézményi projektekre vonatkozó különös szabályok
38. §

A rövid távú ikerintézményi projektek tekintetében az Ikerintézményi Kézikönyv rendelkezései alapján ezen rendelet
a következõ eltérésekkel alkalmazandó
a) csak önállóan lehetséges pályázni, konzorciumi formában nem, de más pályázásra jogosult intézmény általi rövid
távú szakértõk delegálása engedélyezett,
b) a projekt hosszú távú szakértõ nélkül valósul meg,
c) szóbeli meghallgatásra nem kerül sor,
d) munkaterv nem készül, az ikerintézményi szerzõdés az ikerintézményi pályázati felhívás és a tagállami partner
pályázata alapján jön létre.

VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
39. §

40. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 35. § (5) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 4. § (3) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba.
Hatályát veszti
a) az ikerintézményi (Twinning) program fejlesztési tevékenységének ellátásáról szóló 73/2006. (IV. 3.)
Korm. rendelet,
b) az ikerintézményi program és projektjei lebonyolításának részletes szabályairól szóló 10/2008. (II. 26.)
ÖTM rendelet.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A vidékfejlesztési miniszter 112/2012. (XI. 7.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások
igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló
52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és
b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:
1. §

(1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés e) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„e) kertészeti termelõ: az a mezõgazdasági termelõ, aki az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.)
FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 21. § (2) bekezdése szerinti hatályos közleményben közzétett SFH listában
szereplõ D14A–D17, D34, E, G01A–G01C, G04A–G04D, G05, G07, I02 SFH kódok közül az 5. § (2) bekezdés c) pontjában
meghatározott évben legalább eggyel rendelkezik, és e rendelet alapján kertészeti termelõként igényel támogatást;”
(2) Az R. 2. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„g) mezõgazdasági termelõ: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,
aki/amely a Vhr. 21. § (2) bekezdése szerinti hatályos közleményben közzétett SFH listában szereplõ SFH kódok közül
az 5. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott évben legalább eggyel rendelkezik;”

2. §

(1) Az R. 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A támogatás igénybevételére jogosult
a) a mezõgazdasági termelõ,
b) az erdõgazdálkodó,
c) a kertészeti termelõ
[a továbbiakban az a)–c) pontok együtt: ügyfél], ha a TSzK-val a 3. § szerinti célterületekre szolgáltatói szerzõdést köt,
amelynek teljesítési határideje a naptári évet követõ év április 30-nál nem késõbbi idõpontra köthetõ ki, illetve
módosítható. A naptári éven túli határidõ módosítás esetén az ügyfél a következõ naptári évre szóló szerzõdése
alapján csak akkor jogosult támogatásra, ha annak hatálybalépése nem korábbi, mint az elõzõ naptári évre szóló
szerzõdés teljesítési határideje. A 2013. évre kötött szaktanácsadási szerzõdések legkésõbbi teljesítési határideje:
2013. október 15.
(2) Az ügyfél – további jogosultsági feltételként – a szaktanácsadási szolgáltatáshoz kapcsolódó támogatást csak
abban az esetben veheti igénybe, ha nem minõsül bejegyzett szaktanácsadónak, nem TSzK, és
a) mezõgazdasági termelõként
aa) az egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtását megelõzõ lezárt gazdasági évben – mezõgazdasági
tevékenységét az egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtásának évében kezdõ ügyfél esetében
a kérelembenyújtás évében – a gazdaságának mérete legalább 2 európai méretegység (a továbbiakban: EUME), vagy
ab) az egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtását megelõzõ lezárt gazdasági évben a gazdaságának
a mérete kisebb mint 2 EUME, de egyesített támogatási-kifizetési kérelmének benyújtása idõpontjában jogerõs
támogatási határozattal rendelkezik a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (a továbbiakban: NVT) vagy az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) valamely támogatási jogcímének keretében, kivéve az Európai
Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához
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kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet
(a továbbiakban: szakképzési jogcímrendelet) alapján készült támogatási határozatokat;
b) erdõgazdálkodóként legalább 1 ha üzemi területtel rendelkezik az egyesített támogatási-kifizetési kérelem
benyújtására nyitva álló idõszak utolsó napján;
c) kertészeti termelõként
ca) az egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtását megelõzõ lezárt gazdasági évben – kertészeti
tevékenységét az egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtásának évében kezdõ ügyfél esetében a kérelem
benyújtás évében – a gazdaságának a kertészeti tevékenysége alapján számított mérete legalább 1 EUME, vagy
cb) az egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtását megelõzõ lezárt gazdasági évben a gazdaságának
a mérete kisebb, mint 1 EUME, de egyesített támogatási-kifizetési kérelmének benyújtása idõpontjában jogerõs
támogatási határozattal rendelkezik az NVT vagy az ÚMVP valamely intézkedésének keretében, kivéve a szakképzési
jogcímrendelet alapján készült támogatási határozatokat.”
(2) Az R. 5. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az ügyfél a támogatás igénybevételére akkor jogosult, ha]
„b) egy naptári évre vonatkozóan csak egy TSzK-val kötött egy szolgáltatói szerzõdésre az (1) bekezdésben
meghatározott jogosultsági jogcímek egyike alapján nyújt be egyesített támogatási-kifizetési kérelmet;”
3. §

Az R. „A támogatási kérelem benyújtása” alcíme helyébe a következõ alcím lép:

„Az egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtása”
4. §

Az R. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) Egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtására azon ügyfél jogosult, akinek – a TSzK-val kötött 5. §
(1) bekezdés szerinti – szolgáltatói szerzõdése teljesült, és a szolgáltatás díját a TSzK részére kifizette. Egyesített
támogatási-kifizetési kérelmet az ügyfél a (2) bekezdés szerinti utolsó egyesített támogatási-kifizetési kérelem
benyújtási idõszak végéig nyújthat be. E határidõnek jogvesztõ hatálya van.
(2) Az ügyfél az egyesített támogatási-kifizetési kérelmét ügyfélkapun keresztül elektronikus ûrlapon nyújthatja be
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) a 2013. évben
a) április 1-jétõl május 31-ig, valamint
b) november 1-jétõl december 31-ig.
(3) Az ügyfélnek minden naptári évben legfeljebb egy egyesített támogatási-kifizetési kérelme támogatható.
(4) Az egyesített támogatási-kifizetési kérelem adatainak meg kell egyeznie az alapjául szolgáló, a TSzK elektronikus
rendszerében rögzített és az alapján létrejött szolgáltatási szerzõdés adataival. A TSzK elektronikus rendszerében
rögzített adatokat a NAKVI az egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló idõszak elsõ napját
megelõzõ 30. napig átadja az MVH részére. A NAKVI köteles a honlapján közzétenni, hogy az adatátadási
kötelezettségének az MVH felé mikor tett eleget.
(5) Az egyesített támogatási-kifizetési kérelemhez csatolni kell az igénybe vett szaktanácsadási szolgáltatás
teljesítését igazoló, az ügyféllel szerzõdéses kapcsolatban álló TSzK által kiállított, az ügyfél által pénzügyileg rendezett
bizonylatok ügyfél példányának (a továbbiakban: teljesítési bizonylat), a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatoknak,
valamint az aláírt szaktanácsadási napló kivonatának lapolvasóval készített elektronikus másolatát. A TSzK felelõs
a szaktanácsadási naplónak a TSzK integrált rendszerében való elektronikus vezetéséért, amelyben a szaktanácsadási
szolgáltatás teljesítésének minden eseménye feltüntetésre kerül napló bejegyzések formájában. A napló kivonatot
a napló bejegyzések alapján az elektronikus rendszer generálja. A kinyomtatott szaktanácsadási napló kivonat
teljesítés igazolásként szolgál, amelyet az ügyfél és a szaktanácsadó aláírásával lát el. A napló kivonat kötelezõ
tartalma: a szerzõdés száma, a TSzK, a szaktanácsadó, valamint az ügyfél neve, regisztrációs száma, a szolgáltatás helye,
idõpontja, idõtartama, módja, a szolgáltatás – 1. számú mellékletben meghatározott – kódszáma. A TSzK köteles
a napló kivonatot öt évig megõrizni, és ellenõrzés esetén bemutatni. A TSzK a napló kivonat másodpéldányát az ügyfél
rendelkezésére bocsátja.
(6) A teljesítési bizonylaton legkésõbb az egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtásának napján fel kell
tüntetni
a) az igénybe vett szolgáltatás 1. számú mellékletben feltüntetett azonosító kódját, az elszámolt tétel Szolgáltatások
Jegyzéke szerinti számát, vámtarifaszámát vagy kombinált nómenklatúra kódját,
b) az ügyfél regisztrációs számát, a szaktanácsadási szerzõdés számát, valamint a „Támogatás elszámolására
benyújtásra került” bejegyzést.
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Ha a teljesítési bizonylat nem felel meg ezeknek az elõírásoknak, akkor a teljesítési bizonylat az elszámoláshoz nem
fogadható el.
(7) Kifizetés alapját csak a (6) bekezdésben foglaltaknak megfelelõ számviteli bizonylaton szereplõ kiadás képezheti.
Amennyiben a bizonylat a (6) bekezdés b) pontjában foglaltaknak való meg nem felelés miatt került elutasításra,
amelyre vonatkozóan hiánypótlásnak helye nincs, úgy az elutasított bizonylat más kifizetési kérelemhez kapcsolódóan
ismételten nem nyújtható be.
(8) Elszámolható költségnek az ügyféllel szerzõdéses kapcsolatban álló TSzK által kiállított, az ügyfél által pénzügyileg
rendezett számlával, a pénzügyi teljesítését igazoló bizonylattal és a szaktanácsadási napló kivonattal alátámasztott
– az 1. számú mellékletben meghatározott – szaktanácsadási szolgáltatás díja minõsül.
(9) Az erdõgazdálkodó ügyfél az egyesített támogatási-kifizetési kérelmében köteles nyilatkozni a kérelem
benyújtását megelõzõ kettõ pénzügyi évben és az egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtásának pénzügyi
évében kapott valamennyi, az általános „de minimis” rendelet hatálya alá tartozó csekély összegû támogatás
összegérõl.”
5. §

Az R. „A támogatási kérelem elbírálása” alcíme helyébe a következõ alcím lép:

„Az egyesített támogatási-kifizetési kérelem elbírálása”
6. §

Az R. 7. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A TSzK kvótájának mennyiségét a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
(a továbbiakban: NAKVI) tartja nyilván, a TSzK-k által elektronikusan megküldött adatok alapján.”

7. §

Az R. 7/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7/A. § Erdõgazdálkodó ügyfél esetében:
a) ha az egyesített támogatási-kifizetési kérelem alapján az MVH által megállapított támogatási összeggel együtt az
általános „de minimis” rendelet szerinti egyéni keret túllépésre kerül, úgy az MVH az egyesített támogatási-kifizetési
kérelmet elutasítja;
b) a támogatási-kifizetési határozatnak tartalmaznia kell, hogy az ügyfél de minimis támogatásban részesül, továbbá
utalnia kell az általános „de minimis” rendeletre, hivatkozva annak pontos címére, az Európai Közösség Hivatalos
Lapjában való kihirdetése napjára, valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét euróban és forintban
kifejezve.”

8. §

(1) Az R. 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Kifizetési kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki rendelkezik az MVH által kibocsátott, a szaktanácsadási
szolgáltatások igénybevétele jogcímre vonatkozó, 2013. január 1-jét megelõzõen benyújtott támogatási kérelmet
jóváhagyó támogatási határozattal. Az ügyfél legkésõbb a támogatási határozat keltétõl számított 10. kifizetési
kérelem benyújtási idõszakban, vagy az e rendelet alapján megnyíló utolsó kifizetési kérelem benyújtási idõszakban,
ha az elõbb bekövetkezik, nyújthatja be utolsó kifizetési kérelmét az adott támogatási határozattal odaítélt összegre
vonatkozóan. E határidõnek jogvesztõ hatálya van.
(2) Az ügyfél a kifizetési kérelmét a TSzK integrált rendszerén keresztül nyújthatja be. A TSzK a vele szolgáltatási
szerzõdést kötött ügyfelek kifizetési kérelmeit
a) 2013. évben
aa) január 1.–március 3.,
ab) április 1–30.,
ac) október 1–31.,
b) 2014. évben
ba) január 1.–március 3.,
bb) április 1–30.,
bc) október 1–31.,
bd) 2014. december 15.–2015. január 15.
között gyûjti be.”
(2) Az R. 8. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(6) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell az igénybe vett szaktanácsadási szolgáltatás teljesítését igazoló, az
ügyféllel szerzõdéses kapcsolatban álló TSzK által kiállított, az ügyfél által pénzügyileg rendezett bizonylatok ügyfél
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példányának másolatát (a továbbiakban: teljesítési bizonylat), a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok másolatát,
valamint az aláírt szaktanácsadási napló kivonatának másolatát. A benyújtásra kerülõ teljesítési bizonylat és
a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolatán az ügyfélnek fel kell tüntetnie, hogy „eredetivel megegyezõ
másolat”, és azt alá kell írnia. A TSzK felelõs a szaktanácsadási naplónak a TSzK integrált rendszerében való elektronikus
vezetéséért, amelyben a szaktanácsadási szolgáltatás teljesítésének minden eseménye feltüntetésre kerül napló
bejegyzések formájában. A napló kivonatot a napló bejegyzések alapján az elektronikus rendszer generálja.
A kinyomtatott szaktanácsadási napló kivonat teljesítés igazolásként szolgál, melyet az ügyfél és a szaktanácsadó
aláírásával lát el. A napló kivonat kötelezõ tartalma: a szerzõdés száma, a TSzK, a szaktanácsadó, valamint az ügyfél
neve, regisztrációs száma, a szolgáltatás helye, idõpontja, idõtartama, módja, a szolgáltatás – 1. számú mellékletben
meghatározott – kódszáma. A TSzK köteles a napló kivonatot öt évig megõrizni, és ellenõrzés esetén bemutatni.
A TSzK a napló kivonat másodpéldányát az ügyfél rendelkezésére bocsátja.
(7) A teljesítési bizonylaton legkésõbb a kifizetési kérelem benyújtásának napján fel kell tüntetni
a) az igénybe vett szolgáltatás 1. számú mellékletben feltüntetett azonosító kódját, az elszámolt tétel Szolgáltatások
Jegyzéke szerinti számát, vámtarifaszámát vagy kombinált nómenklatúra kódját,
b) az ügyfél regisztrációs számát, a támogatási határozat azonosító számát, valamint a „Támogatás elszámolására
benyújtásra került” bejegyzést.
Ha a teljesítési bizonylat nem felel meg ezeknek az elõírásoknak, akkor a teljesítési bizonylat az elszámoláshoz nem
fogadható el.”
(3) Az R. 8. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Kifizetés alapját csak a (7) bekezdésben foglaltaknak megfelelõ számviteli bizonylaton szereplõ kiadás
képezheti. Amennyiben a bizonylat a (6) bekezdés b) pontjában foglaltaknak való meg nem felelés miatt került
elutasításra, amelyre vonatkozóan hiánypótlásnak helye nincs, úgy az elutasított bizonylat más kifizetési kérelemhez
kapcsolódóan ismételten nem nyújtható be.”
9. §

(1) Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben az ellenõrzés során bizonyosságot nyer, hogy a kifizetési kérelem mellékleteként benyújtott
bizonylat vagy a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat vagy a szaktanácsadási napló kivonatának másolata valótlan
adatokat tartalmaz, a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül. Amennyiben az ellenõrzés során
bizonyosságot nyer, hogy az egyesített támogatási-kifizetési kérelem mellékleteként benyújtott bizonylat vagy
a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat vagy a szaktanácsadási napló kivonatának másolata valótlan adatokat
tartalmaz, az egyesített támogatási-kifizetési kérelem érintett része elutasításra kerül.”
(2) Az R. 9. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben az egyesített támogatási-kifizetési kérelemben a szolgáltatás tartalma és a szolgáltatás díja között
jelentõs aránytalanság áll fenn, az MVH szakértõi vizsgálatot vehet igénybe a NAKVI-tól, amelynek eredményétõl
függõen az egyesített támogatási-kifizetési kérelem elutasításra kerülhet.”

10. §

(1) Az R. 7. § (1) bekezdésében az „A támogatási” szövegrész helyébe az „Az egyesített támogatási-kifizetési” szöveg lép.
(2) Az R. 7. § (2) bekezdésében a „támogatási” szövegrész helyébe a „támogatási-kifizetési” szöveg lép.

11. §

Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

12. §

Ez a rendelet 2013. január 1-én lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 112/2012. (XI. 7.) VM rendelethez
„5. számú melléklet az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelethez

A

1.

Ágazat

2.

Ágazathoz tartozó
kötelezõ
szaktanácsadói
szolgáltatás
azonosító kód

B

C

D

E

Növénytermesztési
ágazat (kertészeti
ágazat nélkül)
(ide sorolható SFH
kódok: D01–D08;
D09E; D09F; D09G;
D10–D12; D23–D33;
D35; D18A; D18B1;
D18B3; D19; D20;
D21–D22; D35; F01;
F02; G02–G03B;
G06; E01; E02; E03;
I01)
Nta1, Nta2, Nta3,
Nta4

Állattenyésztési
ágazat
(ide sorolható SFH
kódok: J01; J02A;
J02B; J03–J08; J09A;
J09B; J13; J18; B03;
B04;)

Kertészeti ágazat
(ide sorolható SFH
kódok: D14A–D17;
D34; E; G01A; G01B;
G01C; G04A; G04B;
G04C; G04D; G05;
G07; I02)

Vadgazdálkodási
ágazat
(ide sorolható SFH
kódok: V01–V03;
B01; B02)

Áta1, Áta2, Áta3,
Áta4

Kea1, Kea2, Kea3,
Kea4

Vaa1

”
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Határozatok Tára

Az Országgyûlés 73/2012. (XI. 7.) OGY határozata
az egyes házszabályi rendelkezésekrõl szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról*
1. §

Az egyes házszabályi rendelkezésekrõl szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 121/A. § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) A központi költségvetésrõl szóló törvényjavaslat tárgyalása során a központi költségvetés egyenlegére és
a központi költségvetésrõl szóló törvényjavaslat költségvetési fejezeteinek bevételi és kiadási fõösszegére – a Gst.
25/A. § (1), (5) vagy (7) bekezdése szerinti, a Kormány által benyújtott zárószavazás elõtti módosító javaslat
kivételével – kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot.”

2. §

Az egyes házszabályi rendelkezésekrõl szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat az alábbi 121/D. §-sal egészül ki:
„121/D. § A Gst. 25/A. § (7) bekezdésben meghatározott zárószavazás elõtti módosító javaslat benyújtása esetén
a 121/B. § és 121/C.§-t megfelelõen kell alkalmazni.”

3. §

Ez az országgyûlési határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Dr. Lenhardt Balázs s. k.,

Dr. Tiba István s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 74/2012. (XI. 7.) OGY határozata
az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ Erõk (ISAF) mûveleteiben történõ
magyar katonai szerepvállalásról szóló egyes kormányhatározatok módosításáról szóló beszámoló
elfogadásáról**
Az Országgyûlés az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ Erõk (ISAF) mûveleteiben történõ magyar
katonai szerepvállalásról szóló 2113/2008. (VIII. 27.) Korm. határozat módosításáról szóló 1315/2012. (VIII. 30.)
Korm. határozat, valamint a 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1316/2012. (VIII. 30.)
Korm. határozat módosításáról szóló beszámolót elfogadja.
Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Dr. Lenhardt Balázs s. k.,

Dr. Tiba István s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2012. november 5-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyûlés a 2012. november 5-i ülésnapján fogadta el.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

24867

2012. évi 147. szám

Az Országgyûlés 75/2012. (XI. 7.) OGY határozata
Balog Zoltán országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében*
Az Országgyûlés Balog Zoltán országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Pesti Központi Kerületi Bíróság 23. B. 26034/2012/4.
számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.
Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Dr. Lenhardt Balázs s. k.,

Dr. Tiba István s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2012. november 5-i ülésnapján fogadta el.

A Kormány 1483/2012. (XI. 7.) Korm. határozata
a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.4-12/1-2 „Innovatív iskolák fejlesztése” címû
pályázati kiírásokra beérkezett pályázatok értékelésérõl, a vonatkozó megoldási javaslatról
és eljárásról
A Kormány – a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság állásfoglalására figyelemmel –
1. felhívja a nemzeti fejlesztési miniszter útján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökét, hogy
a) a TÁMOP-3.1.4-12/1-2 „Innovatív iskolák fejlesztése” címû pályázati kiírásra beérkezett pályázatok közül
közjegyzõ által hitelesített módon, sorsolás útján állapítsa meg a beérkezés sorrendjét,
b) az a) alpontban foglalt sorrend alapján döntsön a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. közötti
idõszakra szóló akciótervében a pályázati kiírásokra rendelkezésre álló keretösszeg erejéig,
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
2. felhívja a nemzeti fejlesztési miniszter útján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökét, hogy
a) a kiválasztási kritériumok potenciálisan tág megállapítása esetén a pályázati útmutatóban kerüljön feltüntetésre
a sorsolásos eljárás alkalmazása, arra az esetre, ha az elsõ napon beérkezett pályázatok támogatási igénye a teljes
rendelkezésre álló keretet meghaladja,
b) a pályázati kiírás forráskeretét az elsõ napon meghaladó támogatási igény beérkezése esetén a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség a pályázatok közül sorsolás útján hirdessen nyertest, a vonatkozó akcióterv pályázati
kiírásra rendelkezésre álló keretösszege erejéig.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
folyamatos
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

24868

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 147. szám

A Kormány 1484/2012. (XI. 7.) Korm. határozata
a KMOP-4.2.1/A_1-2008-0002 azonosító számú („Liszt Ferenc Zeneakadémiája,
az európai felsõfokú zenei oktatás megújuló központja Budapesten” címû) kiemelt projekt
támogatásának növelésérõl
A Kormány
1. jóváhagyja
a) a Közép-Magyarországi Operatív Program 4. prioritás nemzeti társfinanszírozási keretének 2 000 000 000 Ft-tal
történõ megnövelését, biztosítva, hogy a nemzeti társfinanszírozási rész megemelésével az operatív program
eredeti keretének tervezett felhasználása ne módosuljon,
b) a Közép-Magyarországi Operatív Program 4. prioritása nemzeti társfinanszírozási rész az a) alpontban foglaltak
alapján a 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjérõl szóló 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés s) pontjában foglalt arányt – a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság elõzetes
egyetértésével – meghaladja,
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
2. elfogadja az 1. mellékletben szereplõ kiemelt projekt elszámolható költségének (elszámolható közkiadás)
2 000 000 000 Ft-tal történõ megemelését,
3. hozzájárul, hogy
a) a nemzeti fejlesztési miniszter, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség útján a kedvezményezett által biztosítandó önerõ
összegét a Közép-Magyarországi Operatív Program terhére biztosítsa, és
b) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága nevében eljáró
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., mint Közremûködõ Szervezet, a támogatási szerzõdést az
1. mellékletnek megfelelõen módosítsa,
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
4. felkéri a nemzeti fejlesztési minisztert, készítsen jelentést a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság részére a projekt
pénzügyi elõrehaladásáról, amelyben
a) mutassa be, hogy a Kedvezményezett a számláinak kifizetési kérelemben történõ benyújtása révén a megemelt
összegû közkiadás legalább 80%-ának a 2013. évi tagállami forráslehívásba kerülését lehetõvé tette,
b) az a) alpontban foglaltak elmaradása esetén vizsgálja meg az elmaradó számlák kifizetésének késõbbi teljesítési
lehetõségeit.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2013. december 31.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Operatív program

Liszt Ferenc
Zenemûvészeti
Egyetem

Liszt Ferenc
Zeneakadémiája,
az európai
felsõfokú zenei
oktatás megújuló
központja
Budapesten

Projekt rövid bemutatása

A fejlesztés középpontjában
a Liszt Ferenc tér 8. sz. alatti épület teljes
rekonstrukciója, korszerûsítése áll,
valamint az Egyetem által nyújtott
szolgáltatások színvonalának javítása.
A másik helyszín a Wesselényi utca
52. sz. alatti épület, amelynek
korszerûsítésével és bõvítésével
az Egyetem modern, hallgatóbarát,
szolgáltatásközpontú terekkel bõvült,
szervesen kiegészítve a Liszt F. téri
épület tradicionális tereit, egyúttal
lehetõvé téve azok minõségi fejlesztését.
A projekt keretében korszerûsített
épületek összterülete: 16 263,73 m2.
Az Egyetem jelentõs
hangszerállományának megújítása
szintén a projekt keretében tervezett.
A hangszerbeszerzési program
az Egyetem valamennyi képzési helyére,
képzési formájára közvetlenül kihat.
A projekt részeként egy
pedagógiai-mûvészeti programfejlesztés
járul hozzá a hazai zenei oktatás újra
a nemzetközi élvonalba emeléséhez.

A támogatás emelésével a támogatási
szerzõdés módosításában szerepeltethetõ
elszámolható közkiadás

A ráemelés

támogatás összege
(Ft)

önerõ összege
(Ft)

támogatás összege
(Ft)

önerõ összege
(Ft)

támogatás része
(Ft)

önerõ része
(Ft)

10 032 848 448

1 136 166 977

11 829 398 648

1 339 616 777

1 796 550 200

203 449 800
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Összesen:

KMOP-4.2.1/A_
1-2008-0002

Projekt címe

Támogatási szerzõdésben jelenleg
szereplõ elszámolható közkiadás

•

KMOP

Projekt azonosító

Támogatást igénylõ
neve

MAGYAR KÖZLÖNY

1. melléklet az 1484/2012. (XI. 7.) Korm. határozathoz

11 169 015 425

13 169 015 425

2 000 000 000

24869

24870

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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A Kormány 1485/2012. (XI. 7.) Korm. határozata
egyes közlekedési projektek támogatásának jóváhagyásáról
és a Közlekedés Operatív Program Akciótervében kiemelt projektként történõ nevesítésérõl
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint
a) az „M0 gyorsforgalmi út déli szektor rekonstrukció kivitelezési munkái a 11,6– 23,2 km. sz. (M6 ap.–51 sz. fõút
közötti) szakaszon”címû,
b) a „Budapest–Lõkösháza vasútvonal rekonstrukciója III/1. ütem kivitelezés, Békéscsaba állomás pályaépítés és
Gyoma (kiz.) – Békéscsaba (bez.) vonalszakasz új elektronikus biztosítóberendezés építése” címû
c) a „Ferencváros „C” elágazás – Lõkösháza ETCS 2 telepítés kivitelezése” címû
d) a „Budapesti villamos és trolibusz jármûfejlesztés I. ütem” címû
egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényû nagyprojekt-javaslatokat,
2. elfogadja az 1. pont szerinti projektek kiemelt projektként történõ nevesítését, és hozzájárul a projektek támogatási
szerzõdéseinek – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedés Operatív Program Irányító Hatósága általi –
megkötéséhez.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Projekt azonosító
száma
KÖZOP1.5.0-09-112012-0006

Projekt megnevezése

Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztõ Zrt.

Projekt támogatási
összege (Ft)
bruttó
27 594 999 000

Támogatás
intenzitás
100%

Támogathatóság feltételei

A rekonstrukció tartalmazza
az M0 autóút
M6 autópálya – 51 sz. fõút
közötti 11,521,5 km hosszon
a régi aszfaltos útpálya – az
M0–M6 csomópontban
megépült betonos szakasz
kivételével – burkolatának
betonburkolattá való
átépítését, teljes felújítását.
A munkák részét képezi
a szakaszra esõ mûtárgyak
feltartó szerkezetének szükség
szerinti erõsítése, cseréje.

1. A Megvalósíthatósági Tanulmány keretében készülõ
Költség-haszon elemzés véglegesítését és elfogadását követõen
– amennyiben a támogatási intenzitás 100%-tól eltérõ
mértékben kerül meghatározásra – a Kedvezményezett a
Szerzõdéses Feltételekben meghatározott határidõn belül
köteles a Támogatási Szerzõdés módosítását kezdeményezni.
2. A vállalkozó kiválasztása az összességében legelõnyösebb
ajánlat szempontja alapján történjen.
3. A projektmenedzsment-költségek megfelelõ lehatárolására,
annak elszámolhatóságához,
a Közremûködõ Szervezettel egyeztetett önköltség-számítási
szabályzat összeállítása és Közremûködõ Szervezet általi
elfogadása szükséges.
4. A támogatói döntés meghozatalának napjától számított
30 napon belül történjen meg a támogatási szerzõdés aláírása,
illetve a támogatási szerzõdés hatálybalépését követõ további
30 napon belül nyújtsa be a kedvezményezett
az elsõ közbeszerzés dokumentációját
a Közremûködõ Szervezet részére.
5. A Projektgazdának a projekt megvalósítása során
figyelemmel kell lennie a kettõs finanszírozás elkerülésére és
a más Uniós forrásból megvalósuló projektek fenntartási
idõszakára különös tekintettel a KÖZOP-1.1.1-07-2008-0002
azonosítószámú M0 útgyûrû építése
0+000–29+500 km szelvények között címû, valamint
a KÖZOP-2.1.0.-07-2008-0001 azonosítószámú Budapest –
Kelenföld – Székesfehérvár – Boba vasútvonal rekonstrukciója,
I. szakasz 1-es ütem címû projektekre.
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Projekt rövid bemutatása

•

M0 gyorsforgalmi út déli
szektor rekonstrukció
kivitelezési munkái
a 11,6– 23,2 km. sz.
(M6 ap.–51 sz. fõút közötti)
szakaszon

Projektgazda

MAGYAR KÖZLÖNY

1. melléklet az 1485/2012. (XI. 7.) Korm. határozathoz

6. A Támogatási Szerzõdésben – annak aláírását megelõzõen –
az egyes költségsorokon feltüntetett összegek átcsoportosítása
szükséges annak érdekében, hogy az egyes költségsorokon
megjelenõ költségek az engedélyezhetõ összegen belül
maradjanak.
7. A projekt keretében a kapcsolódó csomóponti ágak
mûszakilag szükséges mértékû rekonstrukciója is elvégzendõ.

24871

KÖZOP2.5.0-09-112012-0018

Projekt megnevezése

Projektgazda

Nemzeti
Budapest–Lõkösháza
Infrastruktúra
vasútvonal rekonstrukciója
Fejlesztõ Zrt.
III/1. ütem kivitelezés,
Békéscsaba állomás
pályaépítés és Gyoma (kiz.) –
Békéscsaba (bez.) vonalszakasz
új elektronikus
biztosítóberendezés építése

Projekt támogatási
összege (Ft)
KÖZOP:
nettó
48 158 174 000
XIX. fejezet:
13 002 707 000

Támogatás
intenzitás
100%

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

A már folyamatban lévõ
32 km-es vasúti pályaszakasz
az átépítéséhez kapcsolódó
biztosítóberendezés kiépítése,
valamint Békéscsaba állomás
teljes körû átépítése.

1. A projektmenedzsment-költségek megfelelõ lehatárolására,
annak elszámolhatóságához,
a Közremûködõ Szervezettel egyeztetett önköltség-számítási
szabályzat összeállítása és Közremûködõ Szervezettel általi
elfogadása szükséges.
2. A kiírásra kerülõ közbeszerzések diszpozíciójának
véglegesítésébe a Támogatót, vagy annak képviseletében eljáró
Közremûködõ Szervezetet is be kell vonni, javaslatait figyelembe
kell venni.
3. A kivitelezõ kiválasztása az összességében legelõnyösebb
ajánlat szempontja alapján történjen.
4. A támogatói döntés meghozatalának napjától számított
30 napon belül történjen meg
a támogatási szerzõdés aláírása, illetve a támogatási szerzõdés
hatálybalépését követõ további 30 napon belül nyújtsa be
a kedvezményezett az elsõ közbeszerzés dokumentációját
az NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti Fõosztálya részére.
5. A Projektgazdának a projekt megvalósítása során
figyelemmel kell lennie a kettõs finanszírozás elkerülésére és
a más Uniós forrásból megvalósuló projektek fenntartási
idõszakára. Figyelembe kell venni a kapcsolódó projekteknél
felsorolt projektekkel való összhangot.
6. A véglegesített és elfogadott támogatási kérelemben
esetlegesen felmerülõ változások kezelésének módja kerüljön
rögzítésre
a vállalkozói szerzõdésekben.

24872

Projekt azonosító
száma

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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KÖZOP2.5.0-09-112012-0017

Projekt megnevezése
Ferencváros „C” elágazás –
Lõkösháza ETCS 2 telepítés
kivitelezése

Projektgazda
Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztõ Zrt.

Projekt támogatási
összege (Ft)
KÖZOP:
nettó
21 403 663 000

Támogatás
intenzitás
100%

Projekt rövid bemutatása

Budapesti villamos és trolibusz
jármûfejlesztés I. ütem

BKK Zrt.

nettó
42 711 900 000

99,33%

Jármûállomány beszerzése:
37 db új, korszerû,
alacsonypadlós villamos,
valamint 24 db új, korszerû,
energia hatékony,
alacsonypadlós csuklós
trolibusz.

1. A Támogatási Szerzõdés megkötését megelõzõen
a projektmenedzsment szervezet részletes bemutatása
szükséges, alátámasztandó, hogy a projekt szakszerû és
hatékony végrehajtásához szükséges szakértelem
a rendelkezésre áll, a jelenleg KÖZOP-forrásból futó fejlesztési
projektek közötti összhang és információáramlás biztosított.
2. A projektmenedzsment-költségek megfelelõ lehatárolására,
annak elszámolhatóságához,
a KSZ-szel egyeztetett önköltség-számítási szabályzat
összeállítása szükséges.

Három (Hungária, Száva,
Budafok) meglévõ villamos
kocsiszín fejlesztése,
a karbantartási kapacitások
megteremtése, peronok
akadálymentesítése.

3. A Kedvezményezettnek a projekt megvalósítása során
figyelemmel kell lennie
a kettõs finanszírozás elkerülésére és a más Uniós forrásból
megvalósuló projektek fenntartási idõszakára.
4. A projekt megvalósítása (közbeszerzések megindítása) csak
az aktualizált megvalósíthatósági tanulmány KSZ általi
véleményezését és jóváhagyását követõen kezdõdhet meg;
a Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a KSZ észrevételeinek
érdemi megválaszolásáról és a tanulmányban szükséges
módosítások, kiegészítések elvégzésérõl.
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1. A projektmenedzsment-költségek megfelelõ lehatárolására,
annak elszámolhatóságához,
a Közremûködõ Szervezettel egyeztetett önköltség-számítási
szabályzat összeállítása és Közremûködõ Szervezet általi
elfogadása szükséges.
2. A kiírásra kerülõ közbeszerzések diszpozíciójának
véglegesítésébe a Támogatót, vagy annak képviseletében eljáró
Közremûködõ Szervezetet is be kell vonni, javaslatait figyelembe
kell venni.
3. A kivitelezõ kiválasztása az összességében legelõnyösebb
ajánlat szempontja alapján történjen.
4. A támogatói döntés meghozatalának napjától számított
30 napon belül történjen meg a támogatási szerzõdés aláírása,
illetve a támogatási szerzõdés hatálybalépését követõ további
30 napon belül nyújtsa be a kedvezményezett
az elsõ közbeszerzés dokumentációját az NFÜ Közbeszerzési
Felügyeleti Fõosztálya részére.
5. A Projektgazdának a projekt megvalósítása során
figyelemmel kell lennie a kettõs finanszírozás elkerülésére és
a más Uniós forrásból megvalósuló projektek fenntartási
idõszakára.
6. A véglegesített és elfogadott támogatási kérelemben
esetlegesen felmerülõ változások kezelésének módja kerüljön
rögzítésre
a vállalkozói szerzõdésekben.

•

225 km hosszon ETCS
2 vonatbefolyásolási
berendezés telepítése.

XIX. fejezet:
5 778 989 000

KÖZOP5.5.0-09-112012-0009

Támogathatóság feltételei

MAGYAR KÖZLÖNY

Projekt azonosító
száma

24873

24874

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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A Kormány 1486/2012. (XI. 7.) Korm. határozata
a GSM-R rendszer kialakításával összefüggõ egyes feladatokról
A Kormány a nemzetközi vasúti forgalom interoperabilitásának biztosítását, a közlekedés biztonságának növelését – valamint
az Európai Unió nemzetközi tranzitra vonatkozó szabványainak teljesítését, a közlekedési módok arányának javítását,
a hatékonyság növelését és a környezeti ártalmak csökkentését – szolgáló GSM-R rendszer megvalósítása érdekében
1. kijelöli
a) a Nemzeti Infokommunikációs Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaságot a GSM-R nagyprojekt megvalósítójának
és a projekttel összefüggõ támogatás kedvezményezettjének,
b) a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaságot a beruházás eredményeként megvalósuló
teljes magyarországi GSM-R rendszernek a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 2. § (2) bekezdés
2. pontja szerinti mûködtetésének feladataira – ide nem értve a létesítési és megszüntetési feladatokat –,
2. megállapítja, hogy a projekt keretében létrejövõ GSM-R rádiókommunikációs infrastruktúra
a) a Magyar Állam kizárólagos tulajdonába kerül,
b) vagyonkezelõje az 1. pont b) alpontjában megjelölt mûködtetõ,
3. egyetért a GSM-R nagyprojekt szakaszolásával, azaz, hogy
a) elsõ fázisa – a 4. pont szerinti projekt – a jelen programozási idõszakban,
b) az a) alpontban meghatározottakon kívüli, az 1. pontban meghatározott nagyprojekt megvalósításához
szükséges további projektelemeket magában foglaló második fázisa a 2014–2020. közötti programozási
idõszakban
valósuljon meg,
4. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0014 azonosító számú, „GSM-R rendszer beszerzése és
kapcsolódó szolgáltatások” címû, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényû projektjavaslatot, és hozzájárul
ahhoz, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága a támogatási
szerzõdést megkösse,
5. hozzájárul ahhoz, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség útján a nagyprojekt
támogatási kérelmét az Európai Bizottsághoz benyújtsa,
6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy
a) a kedvezményezettel kössön közszolgáltatási szerzõdést a projekt megvalósítására,
b) az elõkészítés alatt álló 2014–2020. közötti idõszakra szóló operatív programok keretei között legfeljebb nettó
35,2 milliárd forint tervezett beruházási összeget figyelembe véve készítse elõ a GSM-R nagyprojekt
kivitelezésének második fázisát,
c) gondoskodjon arról, hogy a GSM-R nagyprojektet kivitelezõ NISZ Zrt. és az ETCS beruházások projektgazdája,
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. együttmûködés keretében hangolja össze a GSM-R és ETCS projektek
számára egyaránt szükséges nyomvonalas építési munkák (optikai földkábelek védõcsöveinek fektetése)
betervezését és közbeszerzését.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
az a) pont tekintetében: 2012. december 31.
a b) pont tekintetében: 2013. december 1.
a c) pont tekintetében: folyamatos
7. visszavonja a GSM-R rendszer kialakításával összefüggõ egyes feladatokról szóló 1243/2010. (XI. 17.)
Korm. határozatot.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Projekt azonosító száma

KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0014

Projekt
megnevezése

Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Projekt támogatási
összege (Ft)

Támogatás
intenzitása

22 575 175 900

100%

Támogathatóság feltételei

A GSM-R projekt elsõ
fázisában mintegy 935 km
hosszon kerül fejlesztésre
a hazai vasúthálózat.
A GSM-R rendszer egységes
európai szabványokon
alapuló, a vasúti forgalom
biztosításához szükséges
vezeték nélküli
kommunikációt biztosító
rendszer.
Alapinfrastruktúrája
az európai vonatbefolyásoló
rendszernek (ETCS L2).

– A Projektgazdának a projekt megvalósítása
során egyeztetnie kell az érintett szervezetekkel
(különösen NIF Zrt., GYSEV Zrt, MÁV Zrt.)
a kettõs finanszírozás és a más uniós forrásból
megvalósuló projektek fenntartási idõszakának
megsértése elkerülése érdekében;
– a Projektgazda a beszerzési stratégiát és
konstrukciót egyeztesse az Irányító Hatósággal
és a Közremûködõ Szervezettel, és
a közbeszerzési kiírások elõkészítése,
a vállalkozói szerzõdések megkötése során olyan
körültekintéssel járjon el (elállási feltételek),
hogy a GSM-R rendszer tervezett
megvalósításának módosítása, csökkenése
esetén a vállalkozó fél ne léphessen fel többlet
kiadást jelentõ (kötbér, kártérítés) igénnyel.
– a vállalkozók kiválasztása az összességében
legelõnyösebb ajánlat szempontja alapján
történjen;
– a projektmenedzsment-költségek megfelelõ
lehatárolására, annak elszámolhatóságához,
a Közremûködõ Szervezettel egyeztetett
önköltség-számítási szabályzat összeállítása és
Közremûködõ Szervezet általi elfogadása
szükséges;
– a támogatói döntés meghozatalának napjától
számított 30 napon belül történjen meg
a támogatási szerzõdés aláírása, illetve
a támogatási szerzõdés hatálybalépését követõ
további 30 napon belül nyújtsa be
a kedvezményezett az elsõ közbeszerzés
dokumentációját a Közremûködõ Szervezet
részére.

2012. évi 147. szám

Projekt rövid bemutatása

•

GSM-R
rendszer
beszerzése és
kapcsolódó
szolgáltatások

Támogatást igénylõ neve

MAGYAR KÖZLÖNY

1. melléklet az 1486/2012. (XI. 7.) Korm. határozathoz

24875

24876

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.

