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III. Kormányrendeletek

A Kormány 308/2013. (VIII. 15.) Korm. rendelete
a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 
a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára – a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §-ában foglaltak szerinti – feladat- és hatáskörrel 
rendelkező kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.”

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

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

A belügyminiszter 45/2013. (VIII. 15.) BM rendelete
a könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthető beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges 
követelményekről, továbbá egyes BM rendeletek módosításáról

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII.  törvény 342. § (6) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján,
a 8. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § 
(2) bekezdés 1., 7., 8. és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § 
(2) bekezdés 4. és 7. pontjában, továbbá (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 10–11.  § tekintetében a  fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996.  évi XLIII.  törvény 
342. § (2) bekezdés 13. és 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 37. § d), e), f ), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet alkalmazásában belügyi szerv: az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, 
a  Terrorelhárítási Központ, a  Nemzeti Védelmi Szolgálat, a  büntetés-végrehajtási szervezet, valamint a  hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv.

2. §  A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996.  évi XLIII.  törvény 
(a  továbbiakban: Hszt.) 70/A.  §-ában foglalt feltételek fennállása esetén, a  könnyített szolgálatban foglalkoztatás 
iránti kérelem elbírálásakor figyelembe vehető a kérelmező
a) szakmai végzettsége, szakképzettsége, képzettsége, valamint
b) a kérelem benyújtásakor betöltött szolgálati beosztása.

3. § (1) Könnyített szolgálatban foglalkoztatott által nem tölthető be
a) az  osztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi, főosztályvezetői vagy magasabb besorolású vezetői szolgálati 

beosztás,
b) a részben vagy egészben készenléti jellegű beosztás.

 (2) Az egészségügyi beosztásban foglalkoztatottakra az (1) bekezdés korlátozásai nem vonatkoznak.

4. §  Az állományilletékes parancsnok az  5.  §-ban meghatározottakra figyelemmel állapítja meg a  könnyített 
szolgálatban foglalkoztatottak által betölthető beosztások számát azzal, hogy az  irányítása alatt álló szervezet 
alaptevékenységébe tartozó feladatatok végrehajtásához szükséges minimális szolgálati létszám vezénylése 
biztosítható legyen, illetve a rendszeresített létszámnak megfelelő munkaidőalap 80%-a megmaradjon.

5. § (1) Az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél a  belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes 
fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 
65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 1. melléklet 1. pontjának I. és II. Besorolási osztályát tartalmazó táblázatban szereplő 
beosztások tölthetők be könnyített szolgálatban foglalkoztatottakkal.

 (2) A könnyített szolgálatban foglalkoztatottakkal betölthető szolgálati beosztásokat
a) a büntetés-végrehajtási szervezetnél – a (3) bekezdésben meghatározott megszorításokkal – az 1. melléklet,
b) a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél a 2. melléklet
tartalmazza.

 (3) A büntetés-végrehajtási szervezetnél a hosszú időre ítéltek körletén és a különleges biztonsági körleten szolgálatot 
teljesítők esetében könnyített szolgálat nem alkalmazható.

 (4) A  Terrorelhárítási Központnál a  gazdasági, humánigazgatási és hivatali igazgatási szervezeti egységnél 
rendszeresített, továbbá a belső ellenőri beosztások tölthetők be könnyített szolgálatban foglalkoztatottakkal.
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 (5) A  Nemzeti Védelmi Szolgálatnál a  gazdasági, humánigazgatási és hivatali igazgatási szervezeti egységnél 
rendszeresített beosztások tölthetők be könnyített szolgálatban foglalkoztatottakkal.

6. §  A belügyi szerv állománytáblázatában szervenként, szervezeti egységenként meg kell jelölni a  könnyített 
szolgálatban foglalkoztatottak által betölthető szolgálati beosztások számát.

7. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

8. §  Az állománytáblázatok 6.  § szerinti kiegészítését az  e  rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül kell 
végrehajtani.

9. §  A belügyminiszter felügyelete, irányítása alá tartozó egyes fegyveres szervekkel hivatásos szolgálati viszonyban 
állók szolgálati viszonyáról és a  személyügyi igazgatás rendjéről szóló 64/2011. (XII. 30.) BM rendelet a  következő 
14/A. §-sal és az azt megelőző 7/A. alcímmel egészül ki:
„7/A. A könnyített szolgálatban történő foglalkoztatás
14/A.  § (1) A  könnyített szolgálatba helyezési, illetve megszüntetése iránti kérelmet az  állományilletékes 
parancsnoknak címezve, szolgálati úton kell előterjeszteni.
(2) A  Hszt. 70/A.  §-ban, valamint a  könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthető beosztásokról és 
a  betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló BM rendeletben meghatározottak alapján vizsgálni kell, hogy 
a  kérelmező szolgálati beosztása könnyített szolgálatban is ellátható-e vagy az  állományilletékes parancsnok által 
irányított szervezeti egységnél van-e a  kérelmező által – képzettségére, végzettségére tekintettel – könnyített 
szolgálattal betölthető szolgálati beosztás.
(3) Ha a  más beosztásba helyezéssel történő továbbfoglalkoztatás a  fegyveres szerven belüli áthelyezéssel jár, 
az áthelyezéshez az érintett beleegyezését is be kell szerezni.
(4) Az  állományilletékes parancsnok – a  kérelem benyújtásától számított – 30 napon belül dönt a  kérelem 
teljesítéséről vagy elutasításáról.
(5) Az állományilletékes parancsnok döntéséről a kérelmezőt írásban köteles tájékoztatni.”

10. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és 
a  betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 1.  § (2)  bekezdése a  következő 
j) ponttal egészül ki:
[Az állománytáblázat tartalmazza:]
„j) a könnyített szolgálatban foglalkoztatottakkal betölthető szolgálati beosztásokat.”

11. § (1) A  belügyminiszter irányítása tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési 
rendszeréről, valamint a  rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 24. § (2) bekezdésében a „teljesítményértékelésének megállapításait” szövegrész helyébe 
a „teljesítményértékelésének eredményét” szöveg lép.

 (2) A Rendelet
a) 65.  § (2)  bekezdés c)  pontjában a „készült, legalább alkalmas minősítéssel rendelkezik” szövegrész helyébe 

a „készült legutolsó éves teljesítményértékelése legalább „megfelelő” teljesítményfokozatú”,
b) 65.  § (2)  bekezdés d)  pontjában az  „és legalább alkalmas minősítéssel rendelkezik” szövegrész helyébe 

a „rendelkezik, és akinek a legutolsó éves teljesítményértékelése legalább „megfelelő” teljesítményfokozatú”,
c) 66.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a „készült, legalább alkalmas minősítéssel rendelkezik” szövegrész helyébe 

a „készült legutolsó éves teljesítményértékelése legalább „megfelelő” teljesítményfokozatú”,
d) 66.  § (1)  bekezdés e)  pontjában az  „és legalább alkalmas minősítéssel rendelkezik” szövegrész helyébe 

a „rendelkezik, és akinek a legutolsó éves teljesítményértékelése legalább „megfelelő” teljesítményfokozatú”
szöveg lép.

12. § (1) A Rendelet 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Rendészeti Vezetőképzési és Tehetséggondozási Rendszerbe a hivatásos állomány azon tagja jelölhető, illetve 
jelentkezhet, aki legalább négy év szolgálati viszonnyal rendelkezik és a  legutolsó éves teljesítményértékelése 
„kivételes” vagy „jó” teljesítményfokozatú.”
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 (2) A Rendelet 27. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A hivatásos állomány tagja a vezető-kiválasztási eljárásban való részvétel idejére mentesül a szolgálatteljesítési 
kötelezettség alól.”

 (3) A Rendelet 36. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  rendészeti vezetővé képző tanfolyamon önkéntes jelentkezéssel a  (2)  bekezdésben meghatározott 
feltételeken túl az  vehet részt, akinek a  legutolsó éves teljesítményértékelése „kivételes” vagy „jó” 
teljesítményfokozatú.”

 (4) A Rendelet 38. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A hivatásos állomány tagja a rendészeti vezetővé képző tanfolyam, a záró felmérés és a vizsgagyakorlat idejére 
mentesül a szolgálatteljesítési kötelezettség alól.”

 (5) A Rendelet 51. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  hivatásos állomány tagja a  rendészeti tehetséggondozási program képzéseinek idejére mentesül 
a szolgálatteljesítési kötelezettség alól.”

13. §  Hatályát veszti a Rendelet
a) 26. § (1) bekezdés b) pontjában az „az állományilletékes parancsnok egyetértésével” szövegrész,
b) 26. § (2) bekezdése,
c) 27. § (3) bekezdésében az „– az állományilletékes parancsnok egyetértésével –” szövegrész,
d) 32. § a) pontjában az „az állományilletékes parancsnok támogatásával” szövegrész,
e) 32. § b) pontjában az „az állományilletékes parancsnok jóváhagyásával” szövegrész,
f ) 49. § f ) pontjában az „és” szövegrész, valamint a
g) 49. § g) pontja.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 45/2013. (VIII. 15.) BM rendelethez

A büntetés-végrehajtási szervezetnél rendszeresített könnyített szolgálatban foglalkoztatottakkal 
betölthető hivatásos beosztások

I. Besorolási osztály

A B C

1. Szerv Beosztási kategória Beosztás

2. Központi VI. kiemelt főreferens

3. tűzvédelmi vezető

4. környezetvédelmi, energetikai vezető

5. V. kiemelt főelőadó

6. Területi VI. főorvos

7. kiemelt főreferens

8. V. kiemelt főelőadó (biztonsági, fogvatartási, 
nyilvántartási, foglalkoztatási, élelmezési, 
oktatási, letétkezelő)

9. szakorvos

10. szakpszichológus

11. üzemvezető

12. IV. főelőadó (biztonsági, fogvatartási, 
nyilvántartási, foglalkoztatási, élelmezési,
oktatási, letétkezelő)

13. orvos

14. fogorvos

15. pszichológus

16. főművezető

17. III. előadó (biztonsági, fogvatartási, nyilvántartási, 
foglalkoztatási, élelmezési,
oktatási, letétkezelő)

18. nevelő
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II. Besorolási osztály

A B C

1. Szerv Beosztási kategória Beosztás

2. Központi IV. raktárvezető 

3. III. segédelőadó (nyilvántartási, foglalkoztatási, 
szállítási)

4. Területi IV. főápoló

5. vezető szakasszisztens

6. konyhavezető

7. élelmezésvezető

8. raktárvezető

9. műhelyvezető

10. mosodavezető

11. kiemelt művezető

12. telepvezető

13. III. hír- és biztonságtechnikus

14. fegyvermester

15. szociális segédelőadó

16. körletellátó segédelőadó

17. szakasszisztens

18. szakápoló

19. műszerész

20. művezető

21. segédelőadó (foglalkoztatási, biztonsági, 
nyilvántartási, élelmezési, letétkezelő)

22. II. felügyelő (biztonsági, körlet, foglalkoztatási)

23. kutyavezető

24. technikairendszer-kezelő

25. gépjárművezető

26. raktáros

27. ápoló
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2. melléklet a 45/2013. (VIII. 15.) BM rendelethez

A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél rendszeresített könnyített szolgálatban foglalkoztatottakkal 
betölthető hivatásos beosztások

I. Besorolási osztály

A B C

1. Szerv Beosztási kategória Beosztás

2. Központi VI. kiemelt főreferens

3. munkabiztonsági főfelügyelő

4. V. kiemelt főelőadó

5. IV. főelőadó

6. III. előadó

7. Területi VI. kiemelt főreferens

8. V. kiemelt főtanár

9. kiemelt főelőadó

10. kiemelt főellenőr

11. IV. főelőadó 

12. főtanár

13. III. előadó

14. tanár

15. oktató 

16. Helyi VI. kiemelt főreferens

17. V. kiemelt főelőadó

18. IV. főelőadó

19. III. előadó

II. Besorolási osztály

A B C

1. Szerv Beosztási kategória Beosztás

2. Központi IV. referens

3. III. segédelőadó

4. Területi IV. referens

5. III. raktárvezető

6. kiképző

7. segédelőadó

8. II. gépjárművezető

9. Helyi IV. referens
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A honvédelmi miniszter 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelete
az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 22.  pontjában, a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában és (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. 
évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

I. Fejezet
ÁLtALÁNOS ReNDeLKezÉSeK

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed
a) a hivatásos és szerződéses katonákra (a továbbiakban: állomány tagja),
b) a honvéd tisztjelöltekre és a honvéd altiszt-jelöltekre,
c) a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottakra (a továbbiakban: közalkalmazottakra),
d) a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonákra, valamint
e) az állomány tagjának közeli hozzátartozójára, a nyugállományú katonára és a nyugállományú katona közeli 

hozzátartozójára, továbbá arra, akinek a  szolgálati viszonya a  szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset, 
betegség miatt szűnt meg.

 (2) A tartós külszolgálatot teljesítők esetében a 3–11. §-t, a 15. §-t és a 19–21. §-t kell alkalmazni.
 (3) E  rendelet hatálya szerinti juttatásra nem jogosult az  a  honvéd, aki a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi  

CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 93. § (1) bekezdés a)–c) és f ) pontja hatálya alatt áll.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában
1. honvédelmi szervezet: a Hjt. 2. § 13. pontja szerinti honvédségi szervezet és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 
(a továbbiakban: KNBSZ);
2. minimálbér: a juttatás folyósításának napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összege;
3. parancsnok: a  honvédek vonatkozásában az  állományilletékes parancsnok, a  közalkalmazottak vonatkozásában 
pedig a munkáltatói jogkört gyakorló vezető;
4. pénzügyi és számviteli szerv: a saját pénzügyi és számviteli szervezeti elemmel
a) rendelkező honvédelmi szervezet esetében a pénzügyi és számviteli szervezeti elem,
b) nem rendelkező honvédelmi szervezet esetében a pénzügyi és számviteli utaltsági rend szerinti pénzügyi és 

számviteli elem.
 (2) A rendelet alkalmazásában magasabb parancsnoknak minősül

a) a Honvédelmi Minisztérium védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkára (a továbbiakban: HM VGHÁT) 
a Honvéd Vezérkar kivételével a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: 
minisztérium), valamint a  honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek 
állománya esetében,

b) a  Honvéd Vezérkar főnöke (a  továbbiakban: HVKF) a  Honvéd Vezérkar és a  Magyar Honvédség 
(a  továbbiakban: MH) katonai szervezetei állománya, az  1 évnél hosszabb időtartamú külszolgálatot 
teljesítők, valamint a rendelkezési állományban lévők tekintetében,

c) a KNBSZ főigazgatója a KNBSZ állománya tekintetében.

II. Fejezet
PÉNzBeLI jUttAtÁSOK

1. A családalapítási támogatás

3. § (1) A család alapításakor felmerülő többletkiadásokhoz való hozzájárulás céljából az állomány tagja részére kérelemre, 
kamatmentesen, a szolgálati viszony fennállása alatt – ideértve az  ismételten létesített szolgálati viszonyt is – egy 
alkalommal az állomány tagja és házastársa vagy élettársa jövedelmi viszonyainak figyelembevételével, legfeljebb 
azonban a minimálbér ötszörösének megfelelő összegben családalapítási támogatás nyújtható.
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 (2) Családalapítási támogatásra az állomány azon tagja jogosult, aki a kérelem benyújtásakor a 35. életévét még nem 
töltötte be, és legfeljebb 5 éve él házastársi vagy élettársi viszonyban.

 (3) Ha a  (2)  bekezdés szerinti házastársak vagy élettársak mindketten jogosultak családalapítási támogatásra, akkor 
támogatás csak az  egyikük részére – vagy kérelemre mindkét házastárs vagy élettárs részére 50-50%-os mérték 
szerint megosztva – folyósítható.

 (4) A  családalapítási támogatás iránti kérelmet a  parancsnoknak címezve a  pénzügyi és számviteli szervhez kell 
benyújtani az  e  célra rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával. A  kérelmet a  magasabb parancsnok 
bírálja el a  parancsnok, a  honvédelmi szervezet szociális munkacsoportja és a  pénzügyi referens javaslata 
figyelembevételével. Nem folyósítható családalapítási támogatás
a) a próbaidő alatt,
b) annak a  szerződéses állományú katonának, akinek a  szerződéses idejéből 1 évnél kevesebb van hátra, 

továbbá
c) annak, akinek az illetményéből a törlesztőrészletek levonására bármely ok miatt nincs lehetőség.

 (5) A családalapítási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell – eredetben, vagy a honvédelmi szervezet személyügyi 
szerve által hitelesített másolatban – a  házassági anyakönyvi kivonatot, bejegyzett élettársi kapcsolatok 
anyakönyvéből kiállított kivonatot, az  Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában szereplő adatokról kiállított 
tanúsítványt vagy a  teljes bizonyító erejű magánokirat formájában megtett élettársi nyilatkozatot – másolat 
benyújtása esetén a  személyügyi szerv által hitelesített másolati példányt –, továbbá az  igénylő házastársa vagy 
élettársa havi munkabéréről, illetményéről, egyéb jövedelméről, bevételéről és az  abból történő levonásról szóló 
munkáltatói igazolást.

 (6) A (4) bekezdés szerinti formanyomtatványnak a következő, formai és tartalmi elemeket kell tartalmaznia:
  1.  az igénylőt foglalkoztató honvédelmi szervezet megnevezése,
  2.  a címzett megnevezése,
  3.  a kérelem tárgya,
  4.  a címzett megszólítása,
  5.  az  igénylő személyes, továbbá szolgálati viszonyával, kapcsolatos adatai, az  házasságkötés vagy élettársi 

viszony létesítésének időpontja, a  házastárs vagy élettárs honvédelmi szervezetnél történő foglalkoztatása 
esetén a honvédelmi szervezet neve, címe,

  6.  az igénylő lakóhelye vagy tartózkodási helye,
  7.  a kért támogatás összege és a kért törlesztési időtartam, hónapban meghatározva,
  8.  nyilatkozat arról, hogy az  igénylő házastársa, élettársa igényelt-e családalapításai támogatást, illetve 

részesült-e családalapítási támogatásban,
  9.  nyilatkozat arról, hogy az igénylő részesült-e családalapítási támogatásban vagy családalapítási előlegben,
10.  nyilatkozat arról, hogy a kérelemben megadott adatok a valóságnak megfelelnek, valamint hogy az igénylő 

a saját és élettársa, házastársa összes jövedelmére vonatkozó igazolást csatolta,
11.  a kérelemhez csatolt okmányok, igazolások felsorolása,
12.  az igénylő aláírása,
13.  pénzügyi záradék,
14.  a honvédelmi szervezetnél működő szociális munkacsoport javaslata, véleménye,
15.  a parancsnok záradéka,
16.  a nyomtatvány kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos útmutató.

4. § (1) A  családalapítási támogatást az  állomány tagja legfeljebb 4 év – a  szerződéses katona, ha a  szerződés idejéből 
4 évnél kevesebb idő van hátra, a hátralevő idő – alatt köteles visszafizetni.

 (2) Az  állomány családalapítási támogatásban részesülő tagjának a  folyósítást megelőzően – a  jóváhagyást követő 
15. napig – az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével és aláírásával az engedély szerinti feltételekkel vállalnia 
kell a családalapítási támogatás visszafizetését. Ha az igénylő a kitöltött nyomtatványt nem írja alá, a családalapítási 
támogatás nem kerül kifizetésre.

 (3) A (2) bekezdés szerinti nyomtatványnak a következő tartalmi és formai elemeket kell tartalmaznia:
a) a támogatásban részesülő személyt foglalkoztató honvédelmi szervezet megnevezése,
b) a  támogatásban részesülő személy nyilatkozata a  támogatás határidőben történő visszafizetésének 

vállalásáról,
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c) a támogatásban részesülő személy hozzájárulása a törlesztőrészletek illetményéből történő levonásához,
d) a támogatásban részesülő személy nyilatkozata az 5. § (3) bekezdésében foglaltak tudomásulvételéről,
e) a támogatásban részesülő aláírása.

5. § (1) A  családalapítási támogatás törlesztését a  családalapítási támogatásban részesült illetményéből havonta történő 
levonással kell teljesíteni. A  törlesztőrészletek levonását a  támogatás átutalását követő hónapra járó illetményből 
kell megkezdeni. Amennyiben a  család megélhetését veszélyeztetné, kérelem alapján, a  magasabb parancsnok 
a törlesztésre legfeljebb 1 év halasztást engedélyezhet.

 (2) Az  állomány tagjának szolgálati viszonya megszűnése esetén – ide nem értve a  (3)  bekezdésben meghatározott 
eseteket – a  családalapítási támogatás még nem törlesztett, az  (1)  bekezdés szerint meghatározott ütemben 
visszafizetendő részét tartozásként tartalmazza a munkáltató által a szolgálati viszonyról kiállított igazolás.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerint meghatározott ütemtől eltérően a  családalapítási támogatás még nem törlesztett része 
az utolsó szolgálatban töltött napon egy összegben válik esedékessé, ha a családalapítási támogatásban részesült 
szolgálati viszonya a Hjt. 41. § (5) bekezdése, 59. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdés e) pontja, 68. § (1) bekezdés 
b) és e)–m) pontja vagy 80. § (2) bekezdése alapján szűnik meg.

 (4) A  családalapítási támogatásban részesült halála esetén a  tartozást az  államháztartás működésére vonatkozó 
szabályok szerint a magasabb parancsnok elengedheti.

2. Az illetményelőleg

6. § (1) Kérelmére illetményelőlegben részesülhet az állomány tagja és a közalkalmazott, aki átmeneti jelleggel kedvezőtlen 
anyagi helyzetbe került, vagy életkörülményei javítása érdekében azt tartós fogyasztási cikkek beszerzéséhez, 
lakhatási feltételeinek javításához kívánja felhasználni.

 (2) Nem részesülhet illetményelőlegben
a) aki próbaidejét tölti,
b) akinek korábban felvett illetményelőlegből származó törlesztetlen tartozása van,
c) akinek az illetményéből az illetményelőleg törlesztőrészleteinek levonása bármely ok miatt nem lehetséges, 

vagy
d) aki az elbírálás napját megelőző 1 éven belül illetményelőlegben részesült, kivéve, aki a külföldi szolgálatot 

teljesítők egyes járandóságairól szóló HM rendelet alapján külföldi szolgálatteljesítés okán részesült vagy 
részesül illetményelőlegben.

7. § (1) A parancsnok – a 6. § (1) bekezdésében foglaltak mérlegelésével – legfeljebb a minimálbér ötszörösének megfelelő 
összegű illetményelőleget engedélyezhet, amely visszafizetésének időtartama legfeljebb 6 hónap lehet.

 (2) Az (1) bekezdésnél nagyobb összegű, illetve hosszabb, legfeljebb 12 havi törlesztési idejű illetményelőleget – a 6. § 
(1)  bekezdésben foglaltak mérlegelésével – a  magasabb parancsnok engedélyezhet. Az  engedélyezett összeg 
az állomány tagja és a közalkalmazott távolléti díjának másfélszeresét nem haladhatja meg.

 (3) Az  illetményelőleg iránti kérelmet az  erre rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával a  parancsnoknak 
címezve, a pénzügyi és számviteli szervhez kell benyújtani.

 (4) A (3) bekezdés szerinti formanyomtatványnak a következő formai és tartalmi elemeket kell tartalmaznia:
a) az igénylőt foglalkoztató honvédelmi szervezet megnevezése,
b) a címzett megnevezése,
c) a kérelem tárgya,
d) a címzett megszólítása,
e) az igénylő illetményelőleg iránti kérelme,
f ) az igénylő aláírása,
g) pénzügyi záradék,
h) a közvetlen szolgálati elöljáró, illetve hivatali felettes javaslata,
i) az igénylőt foglalkoztató honvédelmi szervezetnél működő szociális munkacsoport javaslata, véleménye,
j) a parancsnok záradéka.

8. § (1) Az  illetményelőleg törlesztőrészleteinek levonását az  illetményelőleg átutalását követő hónapra járó illetményből 
kell megkezdeni és az illetményből havonta történő levonással kell teljesíteni.
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 (2) Az  állomány tagja és a  közalkalmazott jogviszonyának megszűnése és megszüntetése napján a  teljes 
illetményelőleg-tartozás esedékessé válik, amelyet az  illetményből történő levonás szabályai szerint az utolsó havi 
illetményből le kell vonni.

 (3) A  (2)  bekezdéstől eltérően, az  illetményelőlegben részesült halála esetén a  tartozást a  HM pénzügyi feladatokat 
ellátó központi szervezete vezetője javaslatának figyelembevételével az  engedélyező parancsnok vagy magasabb 
parancsnok az államháztartás működésére vonatkozó szabályok szerint elengedheti.

 (4) A  (2)  bekezdéstől eltérően az  eredetileg meghatározott ütemezéssel fizetheti vissza az  illetményelőleg tartozását 
az illetményelőlegben részesült, ha
a) a Hjt. 59. § (2) bekezdés c) pontja szerint honvédelmi szervezethez kerül áthelyezésre,
b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (2) bekezdés b) pont 4. alpontja alapján 

Hjt. szerinti szolgálati viszonyt létesít,
c) – az a) pontban szereplő esetet ide nem értve – másik honvédelmi szervezethez áthelyezik,
d) közalkalmazotti jogviszonya a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti – a  honvédelmi 

szervezetekkel kapcsolatos – munkáltató személyében bekövetkező változással érintett.

3. Tanévindítási hozzájárulás

9. § (1) Évente egy alkalommal tanévindítási hozzájárulásra jogosult
a) a  közoktatásban részt vevő, iskolai tanulmányokat folytató, saját háztartásban nevelt, családi pótlékra 

jogosító gyermekére tekintettel, az  állomány tárgyév augusztus 1-jén szolgálati viszonyban álló tagja és 
a  tárgyév augusztus 1-jén jogviszonyban álló közalkalmazott, aki a  gyermeknek szülője, gyámja – kivéve 
a gyermekvédelmi gyámot – vagy a szülőnek, gyámnak közös háztartásban élő házastársa vagy élettársa,

b) az  állomány külföldön szolgálatot teljesítő tagja, továbbá külföldön foglalkoztatott vagy külföldi képzésen 
résztvevő közalkalmazott az  a)  pont szerint gyermekére tekintettel, ha gyermeke közoktatásban külföldön 
részesül vagy iskolai tanulmányait külföldön kezdi meg, és

c) az állomány szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset vagy betegség következtében elhunyt, volt tagjának 
az  a)  pont szerinti feltételeknek megfelelő gyermeke, továbbá az  állomány hősi halottá nyilvánított tagja 
árvaellátásban részesülő, az a) pont szerinti feltételeknek megfelelő gyermeke.

 (2) A honvéd tisztjelölt és a honvéd altiszt-jelölt az állomány tagjára vonatkozó szabályok szerint jogosult tanévindítási 
hozzájárulásra, azzal az eltéréssel, hogy ennek összege az állomány tagja részére meghatározott összeg 50%-a.

 (3) A  tanévindítási hozzájárulás a  honvédelmi szervezet által biztosított elektronikus utalványkártya univerzális 
utalványaként kerül kiadásra. A  tanévindítási hozzájárulás mértéke gyermekenként a  honvédelemért felelős 
miniszter által évente meghatározott összeg.

 (4) A  (3)  bekezdés szerinti elektronikus utalványkártyát a  jogosult részére történő átadásig a  számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény 168.  §-a szerinti szigorú számadási kötelezettség alá vont (a  továbbiakban: számadásköteles) 
kártyaként kell kezelni, és a  jogosult részére aláírás ellenében kell átadni. Az  átadásról készült dokumentumot 
a számadásköteles nyomtatványok nyilvántartásához kell csatolni és azzal együtt kell megőrizni.

 (5) A  főkártya jogosult részére első alkalommal történő biztosítása, valamint lejárat miatti cseréje ingyenes. 
A társkártya első alkalommal történő biztosítása, lejárat miatti cseréje, valamint a főkártya és a társkártya elvesztése, 
eltulajdonítása, megrongálódása vagy más okból szükséges cseréje esetén az új kártya igénylésével kapcsolatban 
a szállító által kiszámlázott költség a jogosult részére felszámításra kerül.

4. Nevelési támogatás

10. § (1) Évente egy alkalommal gyermekenként a gyermekes családok élethelyzetének javítása érdekében az illetményalap 
60%-ának megfelelő összegű nevelési támogatásban kell részesíteni az állomány tárgyév augusztus 1-jén szolgálati 
viszonyban álló tagját, és a tárgyév augusztus 1-jén jogviszonyban álló közalkalmazottat,
a) ha a  vele közös háztartásban élő vérszerinti, örökbefogadott, mostoha- vagy nevelt gyermekére tekintettel 

az állomány tagja és a közalkalmazott vagy a vele közös háztartásban élő házastársa vagy élettársa
aa) családi pótlékra jogosult,
ab) családi pótlékra nem jogosult, de gyermeke tárgyév szeptember 1-jén a  25. életévét még 

nem töltötte be, rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, és felsőfokú oktatási intézmény 
alapképzésében vagy mesterképzésében vesz részt, vagy az  egységes, osztatlan képzésben első 
oklevelet szerző nappali tagozatos hallgató,
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ac) családi pótlékra nem jogosult, de gyermeke tárgyév szeptember 1-jén a  23. életévét még nem 
töltötte be, és köznevelési intézményben nappali tagozaton folytat tanulmányokat,

ad) családi pótlékra nem jogosult, de gyermeke tárgyév szeptember 1-jén a  23. életévét még nem 
töltötte be és felsőfokú oktatási intézmény által szervezett felsőfokú szakképzésben folytat 
tanulmányokat, vagy

b) ha gyermeke saját jogán családi pótlékban részesül.
 (2) Az  (1)  bekezdés a)  pont ab)  alpontja szerinti nevelési támogatás nem illeti meg az  állomány tagját vagy 

a  közalkalmazottat, ha gyermeke tanulmányait szünetelteti vagy félévet halaszt. Nem minősül szüneteltetésnek, 
ha a hallgató a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán kötelező alapkiképzésen 
vesz részt.

 (3) Nevelési támogatásra jogosult az állomány szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset vagy betegség következtében 
elhunyt volt tagjának – ideértve az  önkéntes tartalékost is – az  (1)  bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő 
gyermeke, valamint a  hősi halott árvaellátásban részesülő, az  (1)  bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő 
gyermeke is.

 (4) Az  állomány szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset vagy betegség következtében elhunyt volt tagjának 
– ideértve az önkéntes tartalékost is – gyermekét, valamint a hősi halott árvaellátásban részesülő gyermekét évente 
december 15-éig, ismételten az (1) bekezdésben meghatározott összegű nevelési támogatásban kell részesíteni.

 (5) A  honvéd tisztjelölt és a  honvéd altiszt-jelölt az  állomány tagjára vonatkozó szabályok szerint jogosult nevelési 
támogatásra, azzal az eltéréssel, hogy ennek összege az állomány tagja részére meghatározott összeg 50%-a.

5. A tanévindítási hozzájárulásra és a nevelési támogatásra vonatkozó közös szabályok

11. § (1) A  tanévindítási hozzájárulásra és a  nevelési támogatásra vonatkozó igényt az  erre rendszeresített 
formanyomtatvány alkalmazásával a  tárgyév július 1-jétől szeptember 30-ig a  pénzügyi és számviteli szervhez 
kell benyújtani. Az  igénybejelentő lapon nyilatkozni kell a  jogosultság feltételeinek fennállásáról, továbbá 
az  igénybejelentéshez csatolni kell a  köznevelési, illetve felsőoktatási intézmény tanulmányok folytatásáról szóló 
igazolását, amennyiben a gyermek már nem tanköteles korú, de még oktatási intézményben folytat tanulmányokat. 
Ha az arra jogosult a tanévindítási hozzájárulásra és a nevelési támogatásra vonatkozó igénybejelentését a tárgyév 
szeptember 30-ig akadályoztatás miatt nem tudja benyújtani, azt a  mulasztás okának megjelölésével az  akadály 
megszűnésétől számított 30 napon belül benyújthatja, melyet követően a  támogatást a  benyújtástól számított 
30 napig kell folyósítani.

 (2) A  jogosultsági feltételek fennállása esetén a  tanévindítási hozzájárulást és a  nevelési támogatást a  honvédelmi 
szervezet a  kérelem benyújtását követő 30 napon belül, legkorábban augusztus 1-jén, legkésőbb október 31-ig 
biztosítja az  igénylő részére. A  jogosultsági feltételek hiányában az  igényt el kell utasítani, melyről az  igénylőt 
írásban értesíteni kell.

 (3) Ha mindkét szülő honvédelmi szervezet állományába tartozik, a gyermek után tanévindítási hozzájárulás és nevelési 
támogatás csak egyik szülő jogán állapítható meg, melyről az  (1)  bekezdés szerinti formanyomtatványon kell 
nyilatkozni.

 (4) A  határozott időre kinevezett közalkalmazott részére az  egyéb feltételek megléte esetén is csak akkor állapítható 
meg tanévindítási hozzájárulás és nevelési támogatás, ha a közalkalmazott – a  tárgyév augusztus 1-jén fennálló – 
közalkalmazotti jogviszonyának megszakítás nélküli, kinevezés szerinti időtartama legalább a hat hónapot eléri.

 (5) A tárgyév augusztus 1-jén állományba tartozó részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott az egyéb feltételek 
megléte esetén is csak akkor jogosult tanévindítási hozzájárulásra és nevelési támogatásra, ha heti munkaidejének 
mértéke a 20 órát eléri vagy meghaladja.

 (6) Nem állapítható meg tanévindítási hozzájárulás és nevelési támogatás annak, aki
a) tárgyév augusztus 1-jén felmentési idejét tölti, és ezért őt a szolgálatteljesítési, munkavégzési kötelezettség 

alól mentesítették, vagy
b) a  tárgyév augusztus 1-jén 30 napot meghaladó időtartamú illetmény nélküli szabadságon van, kivéve 

a gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban vagy gyermeknevelési támogatásban részesülőt.
 (7) A  9.  § (1)  bekezdés c)  pontja, valamint a  10.  § (3) és (4)  bekezdése szerinti jogosult, vagy kiskorú jogosult 

esetén annak törvényes képviselője a  tanévindítási hozzájárulás és a  nevelési támogatás iránti igényét az  MH 
hadkiegészítésért és központi nyilvántartásáért felelős szerve részére – annak felhívása alapján – az  (1)  bekezdés 
szerinti formanyomtatvány megfelelő alkalmazásával nyújtja be.
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 (8) Az (1) bekezdés szerinti formanyomtatványnak a következő formai és tartalmi elemeket kell tartalmaznia:
a) az igénylőt foglalkoztató honvédelmi szervezet megnevezése,
b) a címzett megnevezése,
c) a kérelem tárgya,
d) a címzett megszólítása,
e) az igénylő támogatás iránti, az érintett gyermek adatait is tartalmazó kérelme,
f ) nyilatkozat arról, hogy az igénylőnek az igényelt juttatásra való jogosultsága fennáll,
g) nyilatkozat arról, hogy az  igénylő házastársa vagy élettársa az  igénylő által igényelt juttatást honvédelmi 

szervezettől nem kérte,
h) az igénylő aláírása.

6. A házastársi jövedelem-kiegészítés

12. § (1) Ha az állomány tagja a honvédelmi szervezet más helyőrségbe történő áttelepítése vagy a szolgálat érdekében más 
szolgálati helyre történt áthelyezése, továbbá a Hjt. 50. és 53. §-a szerinti vezénylése miatt másik belföldi településre 
költözik át, házastársi jövedelem-kiegészítésre jogosult a  vele együttköltöző házastársa vagy élettársa kereset- 
vagy jövedelem-kiesésének átmeneti, részbeni pótlására. A  házastársi jövedelem-kiegészítés folyósítását szociális 
indokokra tekintettel a pénzügyi és számviteli szervhez benyújtott kérelem alapján a parancsnok engedélyezi.

 (2) A  házastársi jövedelem-kiegészítésre az  állomány tagja akkor jogosult, ha a  vele együtt költöző házastársa vagy 
élettársa az  átköltözés előtt munkavégzésre irányuló teljes vagy részmunkaidős foglalkoztatású jogviszonya 
alapján keresettel, vagy jövedelemmel (a  továbbiakban együtt: jövedelem) rendelkezett, és az  átköltözés után, 
önhibáján kívül – így különösen megfelelő munkaalkalom hiányában – jövedelemhez nem jut, vagy annak összege 
az átköltözést megelőző jövedelemnél kevesebb.

 (3) A házastársi jövedelem-kiegészítést az áthelyezést követően, a tényleges átköltözéstől számított 5 éven belül lehet 
igényelni.

 (4) A házastársi jövedelem-kiegészítés a (3) bekezdés szerinti időtartamon belül legfeljebb 3 évig jár, és havonta utólag 
kell folyósítani.

 (5) Nem jár házastársi jövedelem-kiegészítés, ha az  átköltözést követően a  házastárs vagy élettárs jövedelemszerző 
tevékenységet folytatott, majd az átköltözést követően 5 éven belül újra álláskereső lett.

13. § (1) A  házastársi jövedelem-kiegészítés mértékének meghatározásakor a  házastársnak vagy élettársnak az  átköltözés 
előtt szerzett jövedelmeként szolgálati, kormányzati szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti, ügyészségi, bírósági 
szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyból vagy munkaviszonyból származó, az  átköltözés időpontja előtti 
utolsó négy teljes naptári negyedévben elért átlagjövedelmet, egyéb jogviszony esetén a személyes munkavégzés 
díjazásának az  utolsó három hónapban elért havi átlagát, az  átköltözés után szerzett jövedelemként bármely 
rendszeres munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó jövedelmét, továbbá a részére folyósított álláskeresési 
járadékot, nyugdíj előtti álláskeresési segélyt és az egyéni vállalkozásból származó jövedelmet kell figyelembe venni.

 (2) A házastársi jövedelem-kiegészítés összegének meghatározásakor a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási 
segélyben – kivéve a  jövedelemszerző tevékenység folytatása mellett folyósított gyermekgondozási segélyt – és 
gyermeknevelési támogatásban részesülés időszakát, valamint a gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély 
és gyermeknevelési támogatás összegét figyelmen kívül kell hagyni.

 (3) Házastársi jövedelem-kiegészítésként az  (1)  bekezdés szerinti jövedelmek különbözetét lehet megállapítani azzal, 
hogy az legfeljebb havonta a minimálbérnek megfelelő összeg
a) 75%-a az első 12 hónapban,
b) 60%-a a második 12 hónapban, míg
c) 50%-a a harmadik 12 hónapban.

14. § (1) Az  állomány tagja a  házastársi jövedelem-kiegészítésre jogosultság alapjául szolgáló körülmények megváltozását 
az  annak bekövetkeztétől számított 8. napig köteles a  parancsnoknak bejelenteni. A  háztartási jövedelem-
kiegészítés változásnak megfelelően módosított összegét a  jogosultság alapjául szolgáló körülmények 
megváltozásának napjától kell folyósítani, illetve amennyiben az állomány tagja a feltételeknek már nem felel meg, 
a háztartási jövedelem-kiegészítést ezen időponttal kell megszüntetni.
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 (2) A  házastársi jövedelem-kiegészítésre vonatkozó jogosultság fennállását az  állomány tagja háromhavonként 
megfelelő okiratok bemutatásával – így különösen munkaközvetítő szerv igazolásával, munkaszerződéssel, 
kinevezéssel, kifizetési bizonylattal – igazolja.

7. Születési támogatás

15. § (1) Az  állomány tagja és a  teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott születési támogatásra jogosult, 
ha jogviszonyának ideje alatt gyermeke született vagy gyermeket legfeljebb 6 hónapos korában jogerősen 
örökbefogadott, és a gyermek eltartásáról saját háztartásában gondoskodik, ideértve azt az esetet is, ha a gyermek 
betegségének gyógyítása miatt átmenetileg egészségügyi intézményben tartózkodik.

 (2) A támogatás összege gyermekenként a gyermek születésekor, vagy az örökbefogadásakor érvényes illetményalap 
200%-a. Ha mindkét szülő, örökbefogadó honvédelmi szervezet állományába tartozik – függetlenül attól, hogy ezek 
azonos honvédelmi szervezetek-e –, a születési támogatás csak az egyikük részére állapítható meg.

 (3) A  honvéd tisztjelölt és a  honvéd altiszt-jelölt az  állomány tagjára vonatkozó szabályok szerint jogosult születési 
támogatásra, azzal az eltéréssel, hogy a születési támogatás összege gyermekenként a gyermek születésekor, illetve 
az örökbefogadáskor érvényes illetményalap 20%-a.

 (4) A  születési támogatás iránti kérelmet a  parancsnoknak címezve a  honvédelmi szervezet személyügyi szervéhez 
kell benyújtani. A  születési támogatás akkor folyósítható, ha a  gyermek születését igazoló születési anyakönyvi 
kivonatot, vagy az  örökbefogadásról szóló határozatot, továbbá a  gyermek lakcímét, társadalombiztosítási 
azonosító jelét és adóazonosító jelét igazoló hivatalos okmányt a  szülő bemutatja a  honvédelmi szervezet 
személyügyi szervének, és a gyermek saját háztartásban történő eltartásáról írásban nyilatkozik.

8. Munkahely-megtartás és munkaerő-piaci beilleszkedés, valamint visszailleszkedés támogatása

16. § (1) Pályázat alapján a  munkaerő-piacra történő beilleszkedés és visszailleszkedés elősegítése érdekében pénzügyi 
hozzájárulás nyújtható
a) a hivatásos állományú katonának, ha szolgálati viszonya létszámcsökkentés, szervezeti átalakítás, 

katonai szolgálatra való egészségügyi alkalmatlanság vagy az  előmeneteli renddel összefüggő ok miatt 
megszüntetésre kerül, és munkaerő-piaci helyzete javítása érdekében állami foglalkoztatási szerv által 
elfogadott, illetve támogatott, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő képzésre jelentkezik,

b) a szerződéses állományú katonának, aki legalább 4 év szolgálati viszonnyal rendelkezik, és a  szolgálati 
viszonya a  szerződésben meghatározott időtartam leteltével szűnik meg, feltéve, hogy a  szerződése 
lejártát megelőző hónapban a munkaerő-piaci helyzete javítása érdekében állami foglalkoztatási szerv által 
elfogadott, illetve támogatott, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő képzésre jelentkezik, és

c) a közalkalmazottnak, ha jogviszonya létszámcsökkentés, szervezeti átalakítás, egészségügyi alkalmatlanság 
miatt megszűntetése kerül, és munkaerő-piaci helyzete javítása érdekében állami foglalkoztatási szerv által 
elfogadott, illetve támogatott, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő képzésre jelentkezik.

 (2) Pályázat alapján a  további foglalkoztatást elősegítő képzés költségéhez pénzügyi hozzájárulás nyújtható 
az állomány tagjának, illetve a közalkalmazottnak, ha
a) jogviszonya csak meghatározott szakképzettség megszerzése után tartható fenn,
b) a szakképzettség megszerzése az MH képzési rendszerében nem biztosítható,
c) a szakképzettség megszerzéséhez a parancsnok hozzájárul, és
d) a szerződéses állományú katonának a  jelentkezés időpontjában érvényes szerződése legalább két évvel 

meghosszabbításra kerül.
 (3) Az  (1) és a  (2)  bekezdés szerinti pályázati felhívást az  MH Szociálpolitikai Közalapítvány (a  továbbiakban: 

Közalapítvány) teszi közzé. Az (1) és a (2) bekezdés szerinti támogatás összege nem haladhatja meg az illetményalap 
250%-át, folyósítását pályázati kiírásában foglaltak szerint a Közalapítvány végzi.
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III. Fejezet
teRMÉSzetBeNI jUttAtÁSOK

9. Tanszertámogatás

17. § (1) A  honvéd tisztjelölt tanulmányi félévenként az  illetményalap 20%-ának megfelelő összegű tanszertámogatásra 
jogosult, melyet legkésőbb a tanulmányi félév megkezdését követő 30. napig kell részére kifizetni.

 (2) A tanszertámogatás részben vagy egészben természetben is nyújtható. A honvéd tisztjelölt részére a honvédtiszt-
képzést végző felsőoktatási intézmény vezetője által meghatározott speciális tanszerek használatát térítésmentesen 
kell biztosítani.

10. Humánszolgálati szolgáltatások

18. § (1) Az állomány tagja és a közalkalmazott a honvédelmi szervezet humánszolgálatának szolgáltatásaként
a) testi-, lelki- és szociális jólétének javítása, megőrzése és fejlesztése érdekében prevenciós ellátásra, így 

különösen életvezetési problémák megoldásának támogatására, krízishelyzetek kialakulását megakadályozó 
módszerek alkalmazására, a  szociális problémák kezelésének, ezen belül a  munkaerő-piacra történő 
beilleszkedésnek és visszailleszkedésnek a szakmai segítésére,

b) sport- és kulturális szolgáltatásokra,
c) humán szakanyaggal történő ellátásra,
jogosult.

 (2) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti szolgáltatásra a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona is 
jogosult.

 (3) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti szolgáltatásokkal összefüggésben a  közösségi célú helyiségek felszerelését, 
a honvédelmi szervezet által szervezett rendezvényeket az állomány tagja, a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes 
tartalékos katona és a közalkalmazott térítésmentesen veheti igénybe, illetve látogathatja.

IV. Fejezet
SzOCIÁLIS tÁMOGAtÁSOK

11. A segély

19. § (1) Az  állomány tagja, a  tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona és a  közalkalmazott részére 
kérelmére – súlyos anyagi megterheléssel járó körülményeinek enyhítésére – parancsnoki segély, magasabb 
parancsnoki segély, valamint a HM közigazgatási államtitkár által engedélyezett segély adható.

 (2) A honvéd tisztjelölt és a honvéd altiszt-jelölt az állomány tagjaira vonatkozó szabályok szerint parancsnoki, illetve 
magasabb parancsnoki segélyben részesíthető, azzal az eltéréssel, hogy
a) a parancsnok a  rendelkezésre álló segélykeret terhére alkalmanként legfeljebb az  illetményalap 50%-ának 

megfelelő összegű parancsnoki segély folyósítását engedélyezheti, és
b) a magasabb parancsnoki segély összege legfeljebb a  20.  § (2)  bekezdésében meghatározott összeg 50%-a 

lehet.
 (3) Az állomány azon tagja, aki születési támogatásban, illetve a kegyeleti gondoskodásról szóló HM rendelet szerinti 

temetési segélyben részesült, vagy indokai alapján temetési segélyben részesíthető, a  támogatás, illetve a  segély 
alapjául szolgáló körülményei, indokai alapján az (1) bekezdés szerinti segélyben nem részesíthető.

20. § (1) A parancsnok a rendelkezésre álló segélykeret terhére az állomány tagja, a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes 
tartalékos katona és a  közalkalmazott részére alkalmanként legfeljebb az  illetményalap 100%-ának megfelelő 
összegű parancsnoki segély folyósítását engedélyezheti.

 (2) A  magasabb parancsnok a  részére jóváhagyott segélykeret terhére a  rendkívül súlyos anyagi helyzetbe kerültek 
részére alkalmanként legfeljebb az  illetményalap 300%-ának megfelelő összegű magasabb parancsnoki segély 
kifizetését engedélyezheti.

 (3) Az  (1) és a  (2)  bekezdés szerinti összeget meghaladó összegű segély kifizetését a  HM közigazgatási államtitkár 
engedélyezi.

 (4) A KNBSZ állományába tartozó kérelmező esetében a (3) bekezdés szerinti segélyt a KNBSZ főigazgatója engedélyezi.
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21. § (1) A 19. § szerinti segélyek iránti kérelmet az e célra rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával a szolgálati út 
betartásával a parancsnoknak, a magasabb parancsnoknak, illetve a HM közigazgatási államtitkárának kell címezni 
és a pénzügyi és számviteli szervéhez kell benyújtani.

 (2) A  kérelemben részletesen ki kell fejteni a  segély megállapítását megalapozó körülményeket – különös tekintettel 
a  szociális helyzetre, családtagok számára és jövedelemviszonyaira, a  lakáskörülményekre – és csatolni kell ennek 
alátámasztására a megfelelő igazolásokat, bizonylatokat, vagy azoknak a honvédelmi szervezet személyügyi szerve 
által hitelesített másolatát.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti formanyomtatványnak a következő formai és tartalmi elemeket kell tartalmaznia:
a) a kérelmezőt foglalkoztató honvédelmi szervezet megnevezése,
b) a címzett megnevezése,
c) a kérelem tárgya,
d) a címzett megszólítása,
e) a kérelmező parancsnoki vagy magasabb parancsnoki segély engedélyezése iránti kérelme,
f ) a kérelmező aláírása,
g) pénzügyi záradék,
h) a közvetlen szolgálati elöljáró vagy hivatali felettes javaslata,
i) a kérelmezőt foglalkoztató honvédelmi szervezetnél működő szociális munkacsoport javaslata, véleménye,
j) a parancsnok záradéka.

22. § (1) A  költségvetésben külön meghatározott előirányzat, valamint jóváhagyott segélykeret terhére a  HM VGHÁT 
mérlegelés alapján engedélyezheti segély kifizetését
a) a nyugállományú katonának, valamint elhalálozása esetén a közeli hozzátartozóinak,
b) az állomány elhunyt tagja özvegyének,
c) az  állomány elhunyt tagja árvájának, amíg az  állomány elhunyt tagjára tekintettel társadalombiztosítási 

ellátást folyósítanak számára, valamint
d) annak, akinek a szolgálati viszonya a szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset, betegség miatt szűnt meg.

 (2) A  nyugállományú katona részére nem engedélyezhető az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti segély kifizetése, ha 
szolgálati viszonya
a) jogszabályban előírt képzési kötelezettség önhibából történő nem teljesítése miatt,
b) a magyar állampolgárság megszűnése miatt,
c) az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló törvényben meghatározott, jogviszony 

megszűnését eredményező eset miatt,
d) tábori lelkész esetében az  egyház visszahívása és más megfelelő szolgálati beosztásban történő 

foglalkoztatás hiánya miatt,
e) a jogviszony létesítéséhez szükséges követelmények igazolásának ismételt szabályszerű felhívást követő 

elmulasztása miatt,
f ) a katonai szolgálatra történő, fizikai okból eredő alkalmatlansága miatt
szűnt meg.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti segély iránti kérelmet az  MH hadkiegészítésért és központi nyilvántartásért felelős 
szervéhez, a HM VGHÁT-nak címezve kell benyújtani az erre rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával.

 (4) A (3) bekezdés szerinti formanyomtatványnak a következő formai és tartalmi elemeket kell tartalmaznia:
a) a címzett megnevezése,
b) a kérelem tárgya,
c) a címzett megszólítása,
d) a kérelmező segély kifizetésének engedélyezésére irányuló kérelme,
e) a kérelmező aláírása,
f ) az  MH hadkiegészítésért és központi nyilvántartásért felelős szervének környezettanulmánya, valamint 

a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban esetlegesen nyújtott segélyekre vonatkozó adatok.

12. Avatási segély

23. §  Avatási segélyre jogosult tiszti állományba vételekor a  honvéd tisztjelölt, altiszti állományba vételekor a  honvéd 
altiszt-jelölt. Az avatási segély összege az illetményalap 40%-a, amelyet az avatást megelőző napon kell kifizetni.
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13. Nyugállományúak egyszeri pénzbeli támogatása

24. § (1) Egy alkalommal, kérelemre egyszeri pénzbeli támogatás nyújtható annak a  nyugállományú katonának, akinek 
szociális helyzete és egészségi állapota alapján idősek otthonában történő ellátása indokolt, és erről maga 
gondoskodik.

 (2) Az  egyszeri pénzbeli támogatás mértéke az  idősek otthona által megállapított egyszeri hozzájárulás 70%-a, de 
legfeljebb a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben a közszolgálati tisztviselőkre meghatározott 
illetményalap ötvenszerese.

 (3) A (2) bekezdéstől eltérően az idősek otthona által megállapított egyszeri hozzájárulás teljes mértékben átvállalható, 
ha a bérlő a HM rendelkezésű lakás bérletét közös megegyezéssel megszünteti és kiürítési térítésben nem részesül.

 (4) Az  egyszeri pénzbeli támogatás igénybevételét a  nyugállományú katona az  MH hadkiegészítésért és központi 
nyilvántartásáért felelős szervének parancsnokánál kérelmezheti. A kérelemhez mellékelni kell
a) a nyugállományú katona jövedelmi és vagyoni viszonyait hitelesen bizonyító igazolásokat,
b) a nyugállományú katona egészségi állapotát bizonyító igazolásokat, valamint
c) a katonai igazgatás lakóhely szerint illetékes területi szerve által készített környezettanulmányt.

 (5) A  környezettanulmánynak tartalmaznia kell az  elbíráláshoz szükséges, a  nyugállományú katonára vonatkozó 
adatokat, így különösen
a) a jövedelmi és vagyoni helyzetének, anyagi rászorultságának bemutatását, ezen belül különösen a  nyugdíj 

mértékére, egyéb jövedelmekre, ingó és ingatlan vagyonra, különös tekintettel lakástulajdonra vonatkozó 
adatokat,

b) a szociális körülményének bemutatását, így különösen a  lakáskörülményeket, a  szociális környezetet, 
a település jellegét, az önkormányzati ellátást, a bűnügyi fertőzöttséget,

c) az egészségi állapotot,
d) az életkorát, valamint
e) a katonai érdemeinek felsorolását.

 (6) Az egyszeri pénzbeli támogatás mértékéről vagy a kérelem elutasításáról szakértői munkacsoport javaslata alapján 
az  MH központi személyügyi szervének vezetője dönt. Az  egyszeri támogatás igénybevételéről a  nyugállományú 
katona, az MH központi személyügyi szerve, a HM ingatlangazdálkodásért felelős szervezete és az  idősek otthona 
megállapodást köt.

V. Fejezet
NYUGÁLLOMÁNYÚ KAtONÁK ÉS NYUGDÍjAS KÖzALKALMAzOttAK SeGÍtÉSÉt CÉLUL KItŰzŐ CIVIL 
SzeRVezeteK teRMÉSzetBeNI tÁMOGAtÁSA

25. § (1) A  nyugállományú katonák és nyugdíjas közalkalmazottak segítése érdekében támogatásban részesíthetők 
az  egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011.  évi CLXXV. törvénynek megfelelő szervezetek és azok tagszervezetei, amelyek felvállalják tagjaik 
érdekképviseletét, a  nyugállományú katonákkal és nyugdíjas közalkalmazottakkal való törődést, illetve 
alapszabályuk célul tűzi ki a honvédelem érdekében való tevékenységet, a katonai hagyományok ápolását.

 (2) A támogatásként nyújtott szolgáltatások
a) a  szervezeti élettel összefüggő rendezvények elhelyezési és irodatechnikai eszköz – feltételeinek 

biztosítására,
b) a  szervezeti működéssel összefüggő egyéb szolgáltatások, így különösen telefonvonal, levelezés 

biztosítására, és
c) a  szervezet megalakulása alkalmából szervezett évfordulós rendezvényeken évente egy alkalommal 

kulturális műsor biztosítására
terjedhetnek ki.

 (3) A szolgáltatások köre és igénybevételének módja egyedi megállapodásban kerül rögzítésre.
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VI. Fejezet
zÁRÓ ReNDeLKezÉSeK

26. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
 (2) A  hivatásos és szerződéses katonák, a  honvédségi közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális juttatásairól szóló 

11/2009. (VII. 10.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján igényelt juttatást, támogatást e rendelet hatálybalépése 
nem érinti. E  rendelet hatálybalépését megelőzően az  R. alapján nyújtott támogatások elszámolására és 
visszafizetésére az R. rendelkezéseit kell alkalmazni.

 (3) Az  R. 13–20.  §-a alapján 2013-ban igényelt juttatásban részesülőnek az  e  rendelet 9–11.  §-a szerinti juttatás 
2013-ban nem biztosítható.

27. §  Hatályát veszti
a) a  személyi állomány pihentetésével és a  szociális gondoskodással kapcsolatos feladatokról szóló 31/2002. 

(V. 3.) HM rendelet, valamint
b) a  hivatásos és szerződéses katonák, a  honvédségi közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális juttatásairól 

szóló 11/2009. (VII. 10.) HM rendelet.

  Dr. Hende Csaba s. k.,
  honvédelmi miniszter

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 21/2013. (VIII. 15.) KIM rendelete
a közigazgatási és igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló  
6/2011. (II. 24.) KIM rendelet módosításáról

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.  § 
(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- 
és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2.  §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a  következőket 
rendelem el:

1. §  A közigazgatási és igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 6/2011. (II. 24.) KIM rendelet 
(a továbbiakban: R.) az e rendelet hatálybalépésekor hatályos 1–11. §-át magába foglaló módon a következő alcím 
címmel egészül ki:
„1. Általános rendelkezések”

2. §  Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  természetes személyre vonatkozó előterjesztés tartalmi és formai követelményeit az  3. számú melléklet 
tartalmazza.”

3. §  Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.  § (1) Nem lehet miniszteri elismerésben részesíteni azt a  személyt, aki ellen fegyelmi vagy büntető eljárás van 
folyamatban, illetve aki jogerős fegyelmi vagy büntető ítélet hatálya alatt áll.
(2) Az  elismerésre jelölt az  elismerési kezdeményezés miniszteri döntésre való felterjesztését megelőzően tett, 
személyes adatai kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozata hiányában elismerésben nem részesíthető.
(3) A (2) bekezdés szerinti nyilatkozat formanyomtatványát a 4. számú melléklet tartalmazza.”

4. §  Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) Az elismeréseket ünnepélyes keretek között a miniszter, vagy az általa megbízott személy adja át.
(2) A miniszter döntése esetén a miniszteri elismerések átadására az e rendeletben meghatározott időponttól eltérő 
időpontban is sor kerülhet, a miniszter kivételes és indokolt esetben az e  rendelet szerint évente adományozható 
elismerések legfeljebb kétszeresének megfelelő számú elismerést adományozhat.”
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5. §  Az R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § A miniszter az elismerések adományozásáról, illetve a díjak visszavonásáról rendelkező miniszteri közleményt 
a minisztérium honlapján, valamint a Hivatalos Értesítőben közzéteszi.”

6. §  Az R. a 11. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:
„2. Egyes díjakra vonatkozó rendelkezések
11/A.  § (1) Batthyány Lajos-díj a  közigazgatási életpálya lezárása alkalmával, kiemelkedő életmű elismeréseként 
annak a  személynek adományozható, aki a  minisztérium feladatainak megvalósítását, különösen a  Kormány és 
szervei döntéseinek előkészítését, a  kormányprogram célkitűzéseinek megvalósítását, a  kormányzati tevékenység 
összehangolását, a  Kormány és más szervek, valamint a  társadalom civil szervezetei közötti együttműködés 
fejlesztését kiemelkedő tevékenységével elősegítette. A  díj kiemelkedő életmű elismeréseként adományozható 
a minisztérium tevékenységét segítő személynek is. A díj posztumusz is adományozható.
(2) A díj évente legfeljebb 3 fő részére adományozható.
(3) A díj átadására minden évben a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából kerül sor.
(4) A díjazott kisplasztikát és az adományozást igazoló oklevelet kap.
(5) A  kisplasztika bronzból készült, magassága 30 cm, Batthyány Lajos mellképét ábrázolja, a  talapzaton az „Allez 
Jäger, éljen a haza!” felirat olvasható. A kisplasztika Elek Imre szobrászművész alkotása.
(6) A díjhoz 1 000 000 Ft összegű pénzjutalom jár. Posztumusz adományozás esetén a díj és a díjjal járó pénzjutalom 
átvételére a díjazott özvegye, leszármazója vagy a miniszter által megjelölt más hozzátartozója jogosult.
11/B. § (1) Deák Ferenc-díj az életpálya lezárása alkalmával, kiemelkedő életmű elismeréseként annak az igazságügyi 
területen tevékenykedő személynek adományozható, aki szakmai munkáját hosszú ideig kimagasló színvonalon 
végzi, vagy jelentős érdemeket szerez valamely országos jelentőségű, nagy munkaigényű szakmai feladat 
végrehajtásában. A  díj kiemelkedő életmű elismeréseként adományozható a  minisztérium tevékenységét segítő 
személynek is. A díj posztumusz is adományozható.
(2) A díj évente legfeljebb 3 fő részére adományozható.
(3) A díj átadására minden évben a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából kerül sor.
(4) A díjazott kisplasztikát és az adományozást igazoló oklevelet kap.
(5) A kisplasztika bronzból készült, magassága 30 cm, Deák Ferenc mellképét ábrázolja. A kisplasztika Rabóczky Judit 
Rita szobrászművész alkotása.
(6) A díjhoz 1 000 000 Ft összegű pénzjutalom jár. Posztumusz adományozás esetén a díj és a díjjal járó pénzjutalom 
átvételére a díjazott özvegye, leszármazója vagy a miniszter által megjelölt más hozzátartozója jogosult.
11/C.  § (1) A  Magyary Zoltán-díj a  közigazgatásban végzett magas színvonalú kormánytisztviselői szakmai 
munka, illetve a  közigazgatással összefüggő, annak érdekében végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként 
adományozható.
(2) A díj évente legfeljebb 10 fő részére adományozható.
(3) A  díj átadására minden évben a  március 15-ei nemzeti ünnepünk és az  augusztus 20-ai állami ünnepünk 
alkalmából kerül sor.
(4) A díjazott kisplasztikát és az adományozást igazoló oklevelet kap.
(5) A kisplasztika bronzból készült, magassága 30 cm, Magyary Zoltán mellképét ábrázolja, az egyik könyv gerincén 
Magyary Zoltán saját kezű aláírása olvasható. A kisplasztika Takács Szilvia szobrászművész alkotása.
(6) A díjhoz 500 000 Ft összegű pénzjutalom jár.
11/D.  § (1) Moór Gyula-díj az  igazságügy területén hosszú időn át kimagasló színvonalú szakmai munkát végző 
vagy valamely kiemelt fontosságú szakmai feladat végrehajtásában közreműködő, továbbá az  emberi jogok, 
az alkotmányosság, a  jogbiztonság mind teljesebb érvényesülésének elősegítése érdekében kimagasló érdemeket 
szerzett személynek adományozható.
(2) A díj évente legfeljebb 3 fő részére adományozható.
(3) A díj átadására minden évben az augusztus 20-ai állami ünnepünk alkalmából kerül sor.
(4) A díjazott kisplasztikát és az adományozást igazoló oklevelet kap.
(5) A kisplasztika bronzból készült, magassága 30 cm, Moór Gyula mellképét ábrázolja. A kisplasztika Szanyi Borbála 
szobrászművész alkotása.
(6) A díjhoz 500 000 Ft összegű pénzjutalom jár.
11/E.  § (1) Pálfi István-díj azoknak a  személyeknek adományozható, akik tevékenységükkel kiemelkedő módon 
hozzájárultak az európai regionális együttműködés fejlődéséhez.
(2) A díj évente 1 magyar és 1 külföldi személy részére adományozható.
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(3) A díj minden évben szeptember 23-án, a Pálfi István Emléknap alkalmából kerül átadásra.
(4) A díjazottak emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kapnak.
(5) Az  emlékérem bronzból készül, kör alakú, átmérője 120 mm, vastagsága 10 mm. Az  emlékérem előlapja Pálfi 
István portréjának dombornyomatát, aláírását, valamint – körben futó felirattal – a „Pálfi István Emlékérem” szöveget 
tartalmazza. Az  emlékérem hátlapján az  „Adományozta” kifejezést követően az  adományozó miniszter neve és 
a kinevezésének megfelelő miniszteri megjelölés, továbbá az adományozás éve és az elismerésben részesített neve 
szerepel. Az emlékérem Zsin Judit szobrászművész alkotása.
(6) A díjhoz 500 000 Ft összegű pénzjutalom jár.
11/F.  § (1) Fényes Elek-díj a  statisztika továbbfejlesztésében, a  számítástechnika statisztikai alkalmazásában, 
valamint az e tudományterületek művelése és hatékony gyakorlati alkalmazása terén elért kimagasló eredmények, 
továbbá a több évtizeden át végzett kimagasló munka, illetőleg a kiemelkedő életmű elismerésére szolgál.
(2) A díj évente legfeljebb 5 fő részére adományozható.
(3) A díj átadására minden évben július 7-én, Fényes Elek születésének évfordulóján kerül sor.
(4) A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap.
(5) Az  emlékérem bronzszínű, kör alakú, 65 mm átmérőjű, 5 mm vastag érem, amelynek előlapját Fényes Elek 
– Barabás Miklós által 1846-ban készített – mellképe és a  FÉNYES ELEK EMLÉKÉREM dombornyomású felirat 
díszíti, hátlapján a  KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL körfelirat, középen az  elismerésben részesített nevét és 
az adományozás évszámát jelző vésett felirat helyezkedik el.
(6) A díjhoz 500 000 Ft összegű pénzjutalom jár.
(7) A díjat a miniszter megbízásából a KSH elnöke adja át.
11/G.  § (1) Miniszteri Elismerő Oklevél adományozható annak a  személynek, aki a  szakmai munkáját huzamos 
ideig színvonalasan végzi, vagy az  adott szerv eredményes működése szempontjából fontos szakmai feladat 
végrehajtásában szerez érdemeket.
(2) Az  oklevél átadására minden évben nemzeti ünnepeink – március 15., augusztus 20. – alkalmából, illetve 
kiemelkedő szakmai eseményekhez kötötten kerül sor.”

7. §  Az R. az e rendelet hatálybalépésekor hatályos 12. §-át magába foglaló módon a következő alcím címmel egészül ki:
„3. Záró rendelkezések”

8. §  Az R. 3. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.

9. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

10. §  Hatályát veszti az R.
a) 3. § (2) bekezdése,
b) 3. § (3) bekezdése,
c) 4. §-a,
d) 1. számú melléklete,
e) 2. számú melléklete.

  Dr. Navracsics tibor s. k.,
  közigazgatási és igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 21/2013. (VIII. 15.) KIM rendelethez
„3. számú melléklet a 6/2011. (II. 24.) KIM rendelethez

Előterjesztés
A KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTERHEZ

 ........................................................................................................................................................................................................................................
díj, oklevél adományozására

Név (születési név):  ................................................................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap:  ...................................................................................................................................................................................
Anyja neve: ................................................................................................................................................................................................................
Munkahely:  ...............................................................................................................................................................................................................
Munkakör, beosztás (foglalkozás):  ....................................................................................................................................................................
Tudományos fokozat:  ............................................................................................................................................................................................
Lakcíme:  .....................................................................................................................................................................................................................
Telefonszáma:  ..........................................................................................................................................................................................................
E-mail címe:  ..............................................................................................................................................................................................................
Korábbi miniszteri, állami kitüntetései, elismerései:  ..................................................................................................................................
Az elismerés átadásának javasolt időpontja:  ................................................................................................................................................
Hivatalos indokolás röviden (sajtóban, honlapon megjelentethető módon):  .................................................................................
Szakmai életút, érdemek részletes ismertetése:

Dátum:
P.  H.

  .......................................................................................... 
  javaslattevő neve/munkaköre/aláírása”

A vidékfejlesztési miniszter 71/2013. (VIII.  15.) VM rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási 
jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013.  évi CXXV.  törvény 20.  §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94.  § k)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az  egyes miniszterek, valamint 
a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § c)  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a  továbbiakban: 
OHÜ) hatáskörébe tartozó, a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013.  évi 
CXXV. törvény szerinti
a) közigazgatási hatósági eljárásokért (a  továbbiakban: eljárás) fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét 

az 1. melléklet,
b) igazgatási jellegű szolgáltatásért (a  továbbiakban: konzultáció) fizetendő díj mértékét és számítási módját 

a 2. melléklet
határozza meg.

2. § (1) Az 1. § a) pontja szerinti díjat az OHÜ kincstárnál vezetett 10032000-00314695-00000062 számú számlájára átutalási 
megbízással kell megfizetni.

 (2) Az 1. § b) pontja szerinti díjat az OHÜ kincstárnál vezetett 10032000-00314695-00000017 számú számlájára átutalási 
megbízással vagy az OHÜ pénztárában, készpénzben kell megfizetni.
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3. § (1) Az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat eljárásonként, az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek 
megfizetnie. Az átutalás közlemény rovatában az eljárásnak az 1. melléklet szerinti megnevezését fel kell tüntetni.

 (2) A befizetett igazgatási szolgáltatási díjról az OHÜ számviteli bizonylatot állít ki, amelyet a befizetést követő 15 napon 
belül megküld a kérelmezőnek.

 (3) A  konzultációért fizetendő díjat a  szolgáltatás igénybevételét követően, számviteli bizonylat ellenében, 
készpénzben a  helyszínen vagy átutalással – a  számviteli bizonylat kézhezvételét követő 8 napon belül – kell 
a kérelmezőnek megfizetnie.

4. § (1) Ha a  kérelem és az  igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy 
a kérelmező az 1. mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj, illetve a 2. mellékletben foglalt számítási 
mód alapján meghatározott, konzultációért fizetendő díj mértékét meghaladó összegű díjat fizetett, a  többletet 
vissza kell téríteni.

 (2) Túlfizetés esetén a díjtöbblet visszatérítéséről az OHÜ 8 napon belül intézkedik, kivéve az 5. § (2) bekezdése szerinti 
esetben.

5. § (1) Az  4.  § (1)  bekezdésében meghatározott esetben az  OHÜ a  visszafizetendő összeget a  visszafizetést megelőzően 
csökkenti az OHÜ-nek a kincstárnál vezetett számlája terhére benyújtott átutalási megbízások jutalékainak, díjainak 
az összegével.

 (2) Az OHÜ nem téríti vissza a befizetést, ha az nem haladja meg az 500 forintot.

6. § (1) A megfizetett díj az OHÜ bevétele.
 (2) Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény

a) 28. § (2) bekezdését a díjfizetés kötelezettség fennállása,
b) 31. § (1) bekezdés első mondatát a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítása,
c) 32. §-át a díj visszatérítése
tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy hatóságon az OHÜ-t, illetéken az igazgatási szolgáltatási díjat 
kell érteni.

7. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 71/2013. (VIII. 15.) VM rendelethez

Az igazgatási szolgáltatási díjak összege

A B

1. Az igazgatási szolgáltatási díjköteles hatósági eljárások 

megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke

2. Új kérelem

 a) I. minősítési fokozat iránti kérelem: 150 000 forint

 b) II. minősítési fokozat iránti kérelem: 330 000 forint

 c) III. minősítési fokozat iránti kérelem: 470 000 forint

3. Meghosszabbítás iránti kérelem: az új kérelem minősítési fokozattól függő díjának 
80%-a

4. Módosítási kérelem: az új kérelem minősítési fokozattól függő díjának 
50%-a

5. Adatváltozás bejelentése: 30 000 forint



65910	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	136.	szám	

2. melléklet a 71/2013. (VIII. 15.) VM rendelethez

A konzultációért fizetendő díj és számítási módja

 1. A konzultációs óradíj: 18 000 forint/óra.
 2. A konzultációs díj számításának módja:

K = A x T
ahol:
K: a konzultáció díjának mértéke (forint),
A: a konzultációs óradíj,
T: a konzultáció időtartama (minden megkezdett óra egész órának számít).
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1533/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás szövegének 
végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás (a továbbiakban: 

Megállapodás) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza a  nemzeti fejlesztési minisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Megállapodás bemutatott 

szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a  külügyminisztert, hogy a  Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges 

megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány 
a nemzeti fejlesztési minisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1534/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között megkötendő szabadkereskedelmi megállapodás 
hatásait vizsgáló Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról

 1.  A  Kormány a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról 
szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján, az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között 
megkötendő szabadkereskedelmi megállapodás (a  továbbiakban: szabadkereskedelmi megállapodás) valamennyi 
aspektusának vizsgálata és a  koordinált döntések előkészítése érdekében konzultatív testületként létrehozza 
az  Európai Unió és az  Amerikai Egyesült Államok között megkötendő szabadkereskedelmi megállapodás hatásait 
vizsgáló Koordinációs Tárcaközi Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság).

 2.  A Bizottság elnöke a külügyminiszter. Az elnököt az általa kijelölt államtitkár helyettesítheti.
 3.  A Bizottság állandó tagja

a) a belügyminiszter,
b) a honvédelmi miniszter,
c) a közigazgatási és igazságügyi miniszter,
d) a nemzetgazdasági miniszter,
e) az emberi erőforrások minisztere,
f ) a nemzeti fejlesztési miniszter,
g) a vidékfejlesztési miniszter,
h) a Miniszterelnökséget vezető államtitkár,
i) a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkára
által kijelölt állami vezető.

 4.  A Bizottság ülésére a Bizottság elnöke tanácskozási joggal más személyeket is meghívhat.
 5.  A Bizottság elnöke és tagjai a Bizottságban végzett tevékenységükért tiszteletdíjban nem részesülnek.
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 6.  A Bizottság vizsgálja a szabadkereskedelmi megállapodás valamennyi aspektusát, amellyel összefüggésben
a) koordinálja a minisztériumok szabadkereskedelmi megállapodás megkötésével kapcsolatos tevékenységét;
b) folyamatosan figyelemmel kíséri a  szabadkereskedelmi megállapodás megkötésével összefüggő feladatok 

végrehajtását;
c) javaslatokat dolgoz ki a szabadkereskedelmi megállapodás megkötését megelőző tárgyalások menetére.

 7.  A Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
 8.  A Bizottság működésével kapcsolatos döntés-előkészítési, ügyviteli és titkársági feladatokat a Külügyminisztérium 

látja el.
 9.  A  Bizottság feladatkörében tárgyalt, a  Kormány részére be nem terjesztett dokumentumokról, az  azokra 

vonatkozóan kialakított álláspontjáról a Kormányt tájékoztatja.
 10.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor  s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1535/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás 
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás 

(a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza a  nemzeti fejlesztési minisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Megállapodás bemutatott 

szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a  külügyminisztert, hogy a  Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges 

megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány 
a nemzeti fejlesztési minisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1536/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
a Magyarország és Japán között a szociális biztonságról szóló Egyezmény szövegének végleges 
megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1.  egyetért a  Magyarország és Japán között a  szociális biztonságról szóló Egyezmény és az  ahhoz kapcsolódó 

jegyzékváltások (a továbbiakban együtt: Egyezmény) bemutatott szövegével;
 2.  felhatalmazza a  külpolitikáért felelős minisztert vagy az  általa kijelölt személyt az  Egyezmény bemutatott 

szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3.  felhívja a  külpolitikáért felelős minisztert, hogy az  Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges 

meghatalmazási okiratot adja ki;
 4.  elfogadja az  Egyezmény kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az  Egyezmény szövegének végleges 

megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány 
az egészségügyért felelős minisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1537/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
a Magyarország és a Szerb Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény szövegének 
végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a Magyarország és a Szerb Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény (a továbbiakban: 

Egyezmény) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza az  emberi erőforrások miniszterét vagy az  általa kijelölt személyt az  Egyezmény bemutatott 

szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 4. elfogadja az  Egyezmény kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az  Egyezmény szövegének végleges 

megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány 
az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1538/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
a határon túli regionális civil központok létrehozásának támogatásáról

A Kormány
 1. kifejezi azon szándékát, hogy a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való – egyéni és közösségi – boldogulása, 

anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének, kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az  anyaországgal való 
és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében a  határon túli civil szervezetek, és 
magyar családok közötti közvetlen kapcsolat megteremtését és egymás kölcsönös segítségét, együttműködést 
elősegítő regionális civil központok létrehozása kerüljön támogatásra,

 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében a  határon túli 
regionális civil központok létrehozásának támogatására 40,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el 
elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 
7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a Kvtv.1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és 
kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap támogatása alcím javára, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében:

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében:
Felelős: nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
Határidő: 2014. január 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1538/2013. (VIII. 15.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség 
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XI. Miniszterelnökség
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -40,0

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
42 Alapok támogatása

263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása 40,0
LXV. Bethlen Gábor Alap

4 Alapból nyújtott támogatás
263167 6 Egyéb támogatások 40,0

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

LXV. Bethlen Gábor Alap
2 Költségvetési támogatás

284901 3 Eseti támogatás 40,0

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 40,0 40,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
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A Kormány 1539/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
a Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ beruházás előkészítési 
feladatainak támogatásához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében 
a  Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ beruházás előkészítési feladatainak 
támogatásához 50,0 millió forint 1.  melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem 
használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 
szóló 2012. évi CCIV. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 
és kiadások fejezet, 2. Az  állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím,  
1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 2. Az  MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai 
jogcím javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2013. december 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1539/2013. (VIII. 15.) Korm. határozathoz

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XI. Miniszterelnökség 

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő

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

hatása
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
1 Felhalmozási jellegű kiadások

1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
329639 2 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai 50,0

XI. Miniszterelnökség
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -50,0

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 50,0 50,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány
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A Kormány 1540/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
a Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál (Café Budapest) helyzete hosszú távú 
rendezésének előkészítése, valamint 2014-es megrendezése érdekében szükséges átmeneti intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Budapesti Tavaszi Fesztivál (a  továbbiakban: BTF) és a  Budapesti Őszi Fesztivál (Café 

Budapest), mint Magyarország kiemelkedő jelentőségű kulturális terméke, a Kormány kiszámítható és hosszú távú 
támogatásával, Budapest Főváros Önkormányzata (a  továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) tulajdonosi jogainak 
fenntartása mellett az állami szerepvállalás tulajdonosi megjelenésével működjön, és ennek érdekében
1.1. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) bevonásával – tegye meg a szükséges intézkedéseket a BTF és 
a  Budapesti Őszi Fesztivál (Café Budapest) megszervezésében közreműködő gazdasági társaságban 
a  Fővárosi Önkormányzat 49%-os tulajdonosi részesedése mellett a  Magyar Állam 51%-os társasági 
tulajdonosi részesedése megszerzése érdekében;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal, 

a közös tulajdonú gazdasági társaság társasági szerződése aláírására: 2014. június 1.
1.2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az  MNV Zrt. bevonásával – kezdeményezze és tegye meg 

a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a  nemzeti vagyonról szóló 2011.  évi CXCVI.  törvény 
8.  § (7)  bekezdése alapján az  1.1.  pont szerinti gazdasági társaságban lévő állami tulajdonosi részesedés 
tulajdonosi joggyakorlását az Emberi Erőforrások Minisztériuma lássa el;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal, 

a tulajdonosi jogok gyakorlását biztosító megbízási szerződés megkötésére: a közös tulajdonú 
gazdasági társaság cégbírósági nyilvántartásba vételével egyidejűleg

1.3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét
a) a BTF megvalósításában való kormányzati és önkormányzati közös szerepvállalás és együttműködés 

jogi, pénzügyi és szakmai kereteit szabályozó, a  2015–2017. évekre szóló, a  meghosszabbítás 
lehetőségét tartalmazó együttműködési megállapodás előkészítésére és a  Fővárosi 
Önkormányzattal való megkötésére, továbbá

b) a BTF támogatására biztosított állami források felhasználásáról szóló döntés szakmai 
megalapozásában közreműködő javaslattevő testület (Fesztivál Tanács) létrehozására a  Fővárosi 
Önkormányzat és az  érintett központi költségvetési szervek és állami tulajdonban álló gazdasági 
társaságok részvételével;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2014. július 31.

 2. felhívja
2.1. az emberi erőforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy

a) a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság támogatására 
a 2014. évi központi költségvetésről szóló törvény előkészítése során 100 millió forintot, továbbá

b) a 2015., a  2016. és a  2017.  évi központi költségvetésről szóló törvények előkészítése során 
–  az  1.3.  pont a)  alpontjában foglalt megállapodásban rögzítettekkel összhangban – az  1.1.  pont 
szerinti gazdasági társaság támogatására 200 millió forintot

 az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeti kezelésű előirányzatai között tervezzenek be;
Felelős: emberi erőforrások minisztere 

nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2014–2017. évi központi költségvetések tervezésével egyidejűleg

2.2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy
a) a BTF megrendezésében való közreműködéshez évi 950 millió forint, valamint
b) a Budapesti Őszi Fesztivál (Café Budapest) megrendezésében való közreműködéshez évi 600 millió 

forint
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 összegű költségvetési támogatást a Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Művészetek Palotája Nonprofit Kft.) részére a 2014., a 2015., a 2016. és 
a 2017. évi központi költségvetésről szóló törvények előkészítése során tervezzenek be;
Felelős: emberi erőforrások minisztere 

nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2014–2017. évi központi költségvetések tervezésével egyidejűleg

2.3. az emberi erőforrások miniszterét és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  BTF keretében megvalósuló 
Nemzeti Színházak Találkozójának megszervezéséhez és lebonyolításához
a) a 2014. évi központi költségvetésről szóló törvény előkészítése során 190 millió forint,
b) a 2016. évi központi költségvetésről szóló törvény előkészítése során 200 millió forint

 összegű költségvetési támogatást tervezzenek be a  Nemzeti Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Nemzeti Színház Zrt.) támogatására;
Felelős: emberi erőforrások minisztere 

nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2014. évi és a 2016. évi központi költségvetés tervezésével egyidejűleg

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  emberi erőforrások miniszterével történő együttműködésben 
készítsen a  Kormány számára előterjesztést a  BTF 2014.  évi lebonyolításának előfinanszírozásához az  Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezetében 700 millió forint támogatás biztosítása érdekében a  Nemzeti Színház Zrt. 
részére 10 millió forint, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére 
200 millió forint, a Művészetek Palotája Nonprofit Kft. részére pedig 490 millió forint támogatás céljából;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2013. augusztus 31.
 4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel történő együttműködésben készítsen 

a  Kormány számára előterjesztést a  2014.  évi BTF és a  Budapesti Őszi Fesztivál (Café Budapest) bel- és külföldi 
marketingfeladatainak ellátása céljából a Magyar Turizmus Zártkörűen Működő Részvénytársaság számára történő 
200 millió forint biztosítása érdekében.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2013. augusztus 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1541/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználása 
a Nemzeti Védelmi Szolgálat személyi állományának megerősítése érdekében

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152.  § (5)  bekezdésében biztosított 
jogkörében engedélyezi a további intézkedésig fel nem használható 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 
előirányzat-maradványokból a  Honvédelmi Minisztériumnál 105 800 ezer forintnak a  felhasználását és elrendeli 
az 1. melléklet szerinti átcsoportosítást.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1541/2013. (VIII. 15.) Korm. határozathoz

1_mell_NVSZ.xlsx 2013.08.05 1

          Ezer forintban

 Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

 Alcím- 
szám

 Jogcím-
csop.-
szám

 Jogcím-
szám

 Előir.-
csoport-

szám

 Kiemelt 
előir.-
szám

 Fejezet-
név 

Cím-név 
Alcím-

név 
Jogcím-

csop.-név
 Jogcím-

név
 Előir.-csop.-név    Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás (+/-)

XIII Honvédelmi Minisztérium
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -105 800
XIV. Belügyminisztérium

2 Nemzeti Védelmi Szolgálat
3 Működési költségvetés

3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 105 800

A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása
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A Kormány 1542/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
a fertődi Esterházy-kastély rekonstrukciójához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 
történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 21.  § (6)  bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a  fertődi Esterházy-kastély rekonstrukciója támogatásához 1500,0 millió forint 
1.  melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében 
visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 4. Egyéb kulturális intézmények 
cím javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2014. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1542/2013. (VIII. 15.) Korm. határozathoz

1. melléklet a …./2013. (… ...) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
016357 4 Egyéb kulturális intézmények

2 Felhalmozási költségvetés
2 1 500,0

XI. Miniszterelnökség
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -1 500,0

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
016357 4 Egyéb kulturális intézmények 1 500,0

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 1 500,0 1 500,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Felújítások

2 példány

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány
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A Kormány 1543/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról

A Kormány
 1. megállapítja az 1. melléklet szerint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervét,
 2. visszavonja a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterv kereteinek módosításáról 

szóló 1235/2013. (IV. 23.) Korm. határozat 1. pontját és 1. mellékletét.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M
A
G
Y
A
R
	K

Ö
Z
L
Ö
N
Y
	•	2013.	évi	136.	szám

	
65923

1. melléklet az 1543/2013. (VIII. 15.) Korm. határozathoz
1.	  melléklet	  az	  …/2013.	  (…)	  Korm.	  határozathoz

I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések Környezet és Energia Operatív Program
Akcióterv	  2011-‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen
387,88 0,00 35,00 422,88

              Túlvállalás 4,90 Mrd Ft
              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: 0%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2013 2013 hátralévő 2014-2015 Összesen
611,16 155,37 0,00 766,53

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

2011 2012 2013

1.1.1.
Települési szilárd 
hulladékgazdálkodási 
rendszerek

63,75 0,00 0,00 Megelőzés, szelektív gyűjtés, szerves hulladék lerakótól történő 
eltérítése, lerakással történő ártalmatlanítás VM  -

1.1.1./B
Települési szilárd 
hulladékgazdálkodási 
rendszerek továbbfejlesztése

28,05 0,00 0,00
Megelőzés, szelektív hulladék begyűjtő kapacitás fejlesztése, 
begyűjtött hulladék előkezelése, lerakó kapacitás 
kihasználtságának növelése

VM  -

1.2.0. Szennyvízelvezetés és tisztítás 176,32 0,00 0,00

Szennyvíztisztító telep létesítés, bővítés, korszerűsítés
Csatornahálózat építés, bővítés, rekonstrukció
Szennyvíziszap kezelő létesítmények
Egyedi szennyvízkezelés
Települési folyékony hulladék (szippantott szennyvíz)
szállítási feltételeinek korszerűsítése 

VM NFM

1.3.0. Ivóvíz-minőség javítása 115,06 0,00 0,00

Térségi rendszer létesítése, csatlakozás másik vízellátó 
rendszerhez, Más vízbázisra áttérés, 
Vízkezelés, Ivóvízhálózat rekonstrukciója,
Eddig el nem látott területek bekapcsolása a vízellátásba,
Hálózattisztítás, Tartalékkutak, Vízműtelepi létesítmények 
állapotának javítása,
Vízbiztonsági terv készítése, Hálózatrekonstrukciós intézkedési 
terv

VM BM

1.3.0/B Ivóvízellátás biztonságának javítása 4,69 0,00 0,00

Térségi rendszer létesítése, csatlakozás másik vízellátó 
rendszerhez
Más vízbázisra áttérés
Vízkezelés
Vízbiztonsági terv készítése

VM  -

1.4.0 Országos közhiteles víziközmű 
kataszter elkészítése 0,00 0,00 10,00 Egységes közművagyon-adatbázis felállítása NFM  -

Árfolyam-kompenzáció technikai 
sor** 0,00 0,00 25,00 -

1. Prioritás 387,88 0,00 35,00
*	  Az	  Európai	  Pénzügyi	  Stabilitási	  Mechanizmus	  keretében	  a	  támogatás	  uniós	  hányada	  85%-‐ról	  95%-‐ra	  növekedhet.	  Ez	  a	  rendelkezésre	  álló	  keretet	  csökkenti,	  amennyiben	  nem	  kerül	  sor	  költségvetési	  kompenzációra
Az	  1.2.0	  konstrukció	  4,90	  Mrd	  Ft	  túlvállalást	  tartalmaz.
**	  A	  280	  HUF/EUR	  árfolyamról	  a	  293,1	  HUF/EUR	  árfolyamra	  való	  áttérés	  során	  az	  árfolyamtöbbletből	  25	  Mrd	  Ft-‐ot	  erre	  a	  technikai	  sorra	  helyezzük.
Amennyiben	  az	  OP	  módosítás	  az	  EU	  Bizottság	  által	  elfogadásra	  kerül,	  az	  álabbi	  forrás-‐átcsoportosítás	  történik:
Az	  1.	  (Egészséges,	  tiszta	  települések)	  prioritásról	  10	  Mrd	  Ft	  kerül	  át	  az	  5.	  (Hatékony	  energia	  felhasználás)	  prioritásra,	  és	  15	  Mrd	  Ft	  a	  7.	  (Projekt	  előkészítés)	  prioritásra.

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkező 

további miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritási tengely célja a települési környezet állapotjellemzőinek és a fenntartható településfejlesztés környezeti feltételeinek javítása. A prioritás keretében megvalósuló szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvíz minőség-javító 
projektekkel az Uniós csatlakozásból Magyarországra háruló részben derogációs feladatok határidőre teljesülnek. Ezeken túlmenően a vízellátás biztonsága megfelelő lesz azokon a településeken is, ahol jelenleg ugyan a közüzemi vízmű által 
szolgáltatott víz minősége jellemzően megfelel a rögzített határértékeknek, ugyanakkor a vízellátás biztonságát jelentős kockázatok terhelik az üzemelő vízbázis súlyos veszélyeztetettsége miatt.

Konstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
KMR+KONV

(MrdFt)* A konstrukció célja

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)
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I. Prioritás bemutatása - 2. prioritás: Vizeink jó kezelése Környezet és Energia Operatív Program

Akcióterv	  2011-‐2013
1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen
113,89 1,33 21,51 136,73

              Túlvállalás:  13,33 Mrd Ft
              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: 0%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2013 2013 hátralévő 2014-2015 Összesen
381,13 41,71 0,00 422,84

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

2011 2012 2013

2.1.1 Állami tulajdonú árvízvédelmi 
fejlesztések 48,12 0,00 0,00

 - Árvízi tározók létesítése – Tisza-völgyi (VTT) fejlesztések esetében 
alkalmazható
- Közép- és nagyvízi meder lefolyási viszonyait, vízszállító-
képességének a megőrzését és javítását célzó intézkedések és 
műszaki beavatkozások
- Árvízvédelmi töltések építése, fejlesztése, rekonstrukciója
- Az altalaj-állékonyság növelésére irányuló beavatkozások, a nem 
kellő biztonságú szakaszok megerősítése;
- Hullámvédő erdősáv létesítése és rekonstrukciója
- Meglévő árvízi tározók rekonstrukciója
- Támfalak rekonstrukciója
- Töltéskorona burkolat építése
- Keresztező műtárgyak építése, átépítése
- Árvízvédelmi fővédvonalak infrastrukturális fejlesztése
- Üzemelési és fenntartási eszköz- és műszer-beszerzés

BM  -

2.1.2 Önkormányzati árvízvédelmi 
fejlesztések 8,19 0,00 0,00

 - Árvízvédelmi töltések építése, fejlesztése, rekonstrukciója, 
áthelyezése
- Árvízvédelmi rendszer kiépítése mobilgát kialakításával
- Az altalaj-állékonyság növelésére irányuló beavatkozások, a nem 
kellő biztonságú szakaszok megerősítése
- Nagyvízi levezető képesség javítása a hullámtér rehabilitációjával
- Meglévő árvízi tározók rekonstrukciója
- Támfalak rekonstrukciója
- Töltéskorona burkolat építése
- Keresztező műtárgyak építése, átépítése
- Árvízvédelmi fővédvonalak infrastrukturális fejlesztése
- Üzemelési és fenntartási eszköz- és műszerbeszerzés

BM  -

2.1.3 Tájgazdálkodást megalapozó vízi 
infrastruktúra kiépítése (VTT) 4,80 0,00 0,00

 - ártéri tájgazdálkodást szolgáló vízrendszer kiépítése
 - Vízbeeresztő műtárgy építése.
 - Állandó vízfelületek kialakítása kotrással, partrendezéssel.
 - Tájrendezés és a kialakított műtárgyak, anyagnyerőhelyek tájba 
illesztése
 - Tájgazdálkodást szolgáló vízrendszer üzemeltetéséhez, 
fenntartásához szükséges eszközök
 - Tájgazdálkodás működési szervezeti infrastruktúrájának fejlesztése
 - Monitoring rendszerek kiépítése, illeszkedve a meglévő és 
folyamatban lévő integrált monitoringhoz, informatikai rendszer 
létrehozása.

BM VM

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás intézkedései – árvízvédelem, vízminőség és ivóvízbázis védelem, települési szilárd hulladéklerakók rekultivációja, szennyezett területek kármentesítése és vízgazdálkodási tervezés - révén csökkenni fog az árvízi kockázat, javulni fog a felszíni és felszín 
alatti vizek minősége és mennyisége, valamint csökkenni fog veszélyeztetettségük. Ezek megvalósításával Európai Uniós (pl. Víz Keretirányelv) és hazai (pl. Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) kötelezettségeknek is eleget teszünk.

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkező 

további miniszter

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)*

Konstrukció kódja Konstrukció neve A konstrukció célja
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2011 2012 2013

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkező 

további miniszter

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)*

Konstrukció kódja Konstrukció neve A konstrukció célja

2.2.1 Komplex vízvédelmi beruházások 0,00 0,00 0,00

 - Vízszint-szabályozás és vízpótlást biztosító létesítmények kialakítása 
és rekonstrukciója
- Holtág, meder-, mellékág-rehabilitáció
- Jó áramlási viszonyok biztosítása: csatornarendszerek és 
keresztirányú műtárgyak kialakítása, felújítása.
- Szűrőmezők, hordalékfogók, torkolati művek, völgyzárógátak 
kialakítása, felújítása
- Kotrás, zagyterek kialakítása, iszapelhelyezés
- Vízinövények ökológiai szabályozása, nádgazdálkodás
- Táj-rehabilitáció
- Szennyvízelvezetés és –tisztítás 
- A projekt-célok megvalósulásának monitorozása, mérőhelyek 
kialakítása; 
- A jó állapot eléréséhez és a fenntartásához szükséges eszközök 
beszerzése
- A projekt keretében kialakított műtárgyak megközelítéséhez 
nélkülözhetetlen kezelő-utak kialakítása

BM  -

2.2.1/B Komplex vízvédelmi beruházások - 
Duna-Tisza-közi Homokhátság 0,00 0,00 4,00

 - Holtág, meder-, mellékág-rehabilitáció;
- A vizes élőhely megőrzését, kialakulását segítő műtárgyak, 
infrastruktúra
- Vízinövények ökológiai szabályozása, nádgazdálkodás;
- Táj-rehabilitáció;
- Vízszint-szabályozó és vízpótlást biztosító létesítmények
- Vízkivétel, vízátvezetés, vízleadó útvonal és műtárgyak
- Vízvisszatartás, tározók
- Beeresztő- leeresztő műtárgyak és zsilipek építése és 
rekonstrukciója;
- Csatornarendszerek és keresztirányú műtárgyak
- Kotrás, zagyterek kialakítása, iszapelhelyezés, depónia és 
töltésépítés
- A vízpótlást és vízszint-szabályozást biztosító létesítmények 
alternatív energiaellátása
- Szűrőmezők, hordalékfogók, torkolati művek
- Monitoring
- Kezelő-utak 

VM BM

2.2.2 VKI monitoring 0,00 1,33 0,00

 - Állapotfelmérés;
- Állomás (felszín alatti, felszín közeli, felszíni, hidromet.)
korszerűsítés, felújítás, létesítés;
- Vízminőségi- és kútvizsgálatok, geodéziai mérések;
- Mérőműszerek, monitoring számítástechnikai eszközök beszerzése, 
laborfejlesztés;
- A kialakított rendszerek használatának oktatása.

VM BM

2.2.2/B VKI informatika 1,07 0,00 0,00
Infokommunikációs rendszerfejlesztés (szoftverbeszerzés, 
szoftverfejlesztés, adatbázis-fejlesztés, szaktanácsadás, 
eszközbeszerzés, építés)

VM BM

2.2.3/A Ivóvízbázis-védelem 0,00 0,00

 - Állapotfelmérés, archív információk begyűjtése;
- Szennyező források feltárása furasokkal;
- Monitoring-rendszer kialakítása furással vagy szondával;
- Talajminta és vízkémiai mintavételek, laborelemzések;
- Tartós szivattyúzás mérésekkel, vizsgálatokkal;
- Geofizikai felmérés, mederszelvényezés;
- A meglevő észlelő kutak és észlelésre alkalmas kutak felújítása, 
megvásárlása;
- Vízszintészleléshez, vízminőség vizsgálatokhoz kapcsolódó 
műszertelepítés;
- Modellezés, védőterület meghatározása;
- Biztonságba helyezési terv készítése, a védőterületi határozathoz 
szükséges dokumentáció összeállítása;
- Térinformatikai feldolgozások készítése

VM  -
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2011 2012 2013

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkező 

további miniszter

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)*

Konstrukció kódja Konstrukció neve A konstrukció célja

2.2.3/B Ivóvízbázis-védelem 0,00 0,00

 - Körülkerítés; riasztórendszer; sorompók;
- Üzemi célt nem szolgáló létesítmények megszüntetése;
- Pangó víz levezetését szolgáló árkok építése;- övárok létesítése 
burkolása;
- Védőterületen kettősfalú szennyvízcsatorna kiépítése;
- Felhagyott kutak eltömedékelése;
- A vízminőségre veszélyt jelentő felszín alatti létesítmények 
felszámolása
- Közüzemi ivóvízellátási céllal működtetett egyedi kialakítású 
karsztvízmű átalakítása;
- Medernyelő szakaszok lezárása, mederszakaszok burkolása;
- A külső védőterületen áthaladó út, közút, vasút meglévő csapadékvíz-
elvezető árkának szigetelése
- A vízbázis teljes vízminőségi, vízszint és vízhozam 
észlelőhálózatának kialakítása;
- Vízrajzi mérőműtárgyak, jeladós PTC szondák, mederszonda;
- Hordalékfogó, iszapfogó, olajfogó, szigetelés

VM  -

2.3.0
A települési szilárd hulladéklerakókat 
érintő térségi szintű rekultivációs 
programok elvégzése

22,10 0,00 0,00 A helyszín biztosítása, rekultivációs munkálatok végzése, rekultivációs 
utógondozáshoz szükséges beruházási tevékenységek VM  -

2.3.0/B
A települési szilárd hulladéklerakókat 
érintő rekultivációs programok 
elvégzése

1,87 0,00 0,00 A helyszín biztosítása, rekultivációs munkálatok végzése, rekultivációs 
utógondozáshoz szükséges beruházási tevékenységek VM  -

2.4.0 Szennyezett területek 
kármentesítése 19,62 0,00 0,00

Környezeti kármentesítési műszaki beavatkozások
- Bontás
- Építés jellegű munkák
- Kármentesítés műszaki beavatkozásának technológiai működtetése
- Kármentesítés műszaki beavatkozási munkáinak előrehaladását 
ellenőrző vizsgálatok
- Kármentesítést követő helyreállítási tevékenységek

VM  -

2.4.0/B Hulladéklerakók kármentesítése 6,02 0,00 0,00

 - Bontás
 - Létesítmények / műtárgyak kialakítása, passzív hidraulikus védelmi 
rendszer kiépítése, hulladék áthalmozása, felszedése.
 - Tereprendezés, a záró rétegrend kialakítása, bioremediáció 
előkészítése, növénytelepítés
 - Kármentesítés beavatkozásának technológiai működtetése
 - Monitoring
 - Helyreállítás

VM  -

2.5.0/B
Árvízi kockázati térképezés és 
stratégiai kockázatkezelési terv 
készítése

0,00 0,00 2,99

 - Előzetes kockázatbecslés
 - Térképezési és tervezési alapadatok előállítása, beszerzése
 - Nagyvízi meder kezelési tervek
 - Fejlesztési projekteket megalapozó árvízvédelmi koncepciótervek, 
stratégiai tervek és döntés-előkészítő tanulmányok
 - Kockázatok elemzése, ár- és belvízi veszély- és kockázati térképek
 - Kockázat-kezelési tervek készítése a vízgyűjtőkön és a 
részvízgyűjtőkön
 - A kockázati tervekhez kapcsolódó vízminőségi kockázati területi 
tervek
 - A közvélemény tájékoztatása és társadalmi konzultáció

BM VM

2,09
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2011 2012 2013

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkező 

további miniszter

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)*

Konstrukció kódja Konstrukció neve A konstrukció célja

2.5.0/C

A forgalomképes közcélú állami 
tulajdonú, káros vizek elvezetését 
célzó vonalas vízi létesítmény 
kataszterének elkészítése

0,00 0,00 4,62

őkészítése: megvalósíthatósági tanulmány és költség-
hasznon elemzés elkészítése

űszaki tervek elkészítése és 
engedélyek beszerzése (szerzői és felhasználási jogok megszerzése);

űködés (Földmérési alaptérképek 
beszerzése, Partél valós helyzetének rögzítése, a valós és a 
nyilvántartási állapot összevetése, az eltérések kigyűjtése, a 
tulajdonviszonyokkal kapcsolatos anomáliák feltárása, az eltérések 
rögzítése);

magassági alapadatok rögzítése; Utak esetében az átereszek 
küszöbszintjének és az utak terepszintjének bemérése);

őállítása/megvásárlása;
őállított adatokból állapotfelvételi hossz-szelvények előállítása, 

az esetlegesen vízfolyási akadályt képező műtárgyak, átereszek 
kimutatásának elkészítése;

adatbázisába történő exportálásra alkalmassá tétele;

javítása;

felhasználói szinteknek;

BM  -

2.2.2/C Regionális vízügyi, geoinformatikai 
és monitoring központ létrehozása** 0,00 0,00 9,90

űholdvevő központ létrehozása, amely biztosítja a 
műholdak által rögzített és küldött adatok vételét, kiterjeszthető 
bármely műholdrendszer által továbbított adatok vételére ;

lézerszkenner (LIDAR) technológia alkalmazásával a Duna ártéri 
öblözeteire vonatkozólag;

ő csatornák felmérése, hossz- 
és keresztszelvényeinek meghatározása földi geodéziai módszerekkel;

űszaki adatbázis továbbfejlesztése a műhold vevő központ 
adatainak és szolgáltatásainak kiterjesztésével és a felmérésre kerülő 
adatok felhasználásával és feldolgozásával;

ő szolgáltatások (ár-, belvíz és 
környezeti károk ellen tett védekezési, az előzetes felkészülési 
feladatokat támogató szolgáltatások) kidolgozása.

BM  -

2. Prioritás 113,89 1,33 21,51
*	  Az	  Európai	  Pénzügyi	  Stabilitási	  Mechanizmus	  keretében	  a	  támogatás	  uniós	  hányada	  85%-‐ról	  95%-‐ra	  növekedhet.	  Ez	  a	  rendelkezésre	  álló	  keretet	  csökkenti,	  amennyiben	  nem	  kerül	  sor	  költségvetési	  kompenzációra
A	  2.1.1,	  2.1.2.,	  2.2.2,	  	  2.2.2/B,	  2.2.3,	  2.3.0,	  2.3.0/B,	  2.4.0,	  2.4.0/B	  és	  2.5.0/B	  konstrukciókon	  összesen	  13,33	  Mrd	  Ft	  túlvállalást	  tartalmaz.
**Korábban	  tartalékkonstrukcióként	  szerepelt	  az	  AT-‐ben.	  Az	  árfolyam-‐kompenzáció	  során	  lehetőség	  nyílik	  a	  konstrukcióban	  pályázati	  felhívás	  megjelentetésére
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I. Prioritás bemutatása - 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése Környezet és Energia Operatív Program

Akcióterv	  2011-‐2013
1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen
28,37 0,00 0,00 28,37

              Túlvállalás:  0,62 Mrd Ft
              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2013 2013 hátralévő 2014-2015 Összesen
33,31 6,69 0,00 40,00

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

2011 2012 2013

3.1.2

Élőhelyvédelem- és helyreállítás, 
élettelen természeti értékek védelme, 
vonalas létesítmények természetkárosító 
hatásának mérséklése

17,60 0,00 0,00

 - Élőhely-védelem, -helyreállítás
- Élettelen természeti értékek megőrzése
- Barlangbejáratok biztosítása, barlangok műszaki létesítményeinek 
korszerűsítése (csak NP)
- Mesterséges üregek műszaki biztosítása, rekonstrukciója
- Földtani alapszelvények rekonstrukciója
- Földtani természetvédelmi értéket képviselő bányák rehabilitációja
- Ex lege védett források helyreállítása
- Felszínalaktani értékek megőrzése, rehabilitációja
- Kunhalmok, földvárak természetközeli állapotba való visszaállítása
- Vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése
- Elektromos szabadvezetékek kiváltása (kizárólag nemzeti park
- igazgatóságok részére engedélyezett tevékenységek)
- Elektromos szabadvezetékek természetbarát átalakítása
- Út-vasút természetbarát átalakítása

VM  -

3.1.3
Gyűjteményes növénykertek és védett 
történeti kertek megőrzése és 
helyreállítása

3,43 0,00 0,00

 - Vizes élőhelyek rekonstrukciója, kialakítása
- Nem vizes élőhelyek, természetközeli társulások rekonstrukciója
- Speciális élőhelyekhez, gyűjteményekhez kapcsolódó beruházások
- Védett növényfajok ex situ megőrzéséi programjához kapcsolódó 
tevékenységek
- Kertek, parkok állapotának javításához kapcsolódóan, megalapozott 
kerttörténeti
kutatás, értékelés és javaslatok alapján meghatározott tevékenységek

VM  -

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritási tengely a hazai Natura 2000 hálózat és a védett természeti területek helyreállítását, megőrzését, a védett és közösségi jelentőségű állat- és növény-fajok védelmét, valamint a környezeti nevelés erősítését támogatja. A Natura 2000 vagy védett 
természeti területek élőhelyeinek helyreállítása és megőrzése mellett a prioritási tengely fontos elemei az élettelen természeti értékek helyreállítása és megőrzése, a vonalas létesítmények (szabadvezeték, közút) természetbarát átalakítása, az előhely 
fenntartás infrastrukturális hátterének megteremtése, valamint az erdei iskolák és erdei óvodák fejlesztése. Továbbá a gyűjteménes növénykertek és történeti kertek megőrzése helyreállítása.

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkező 

további miniszter

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)

Konstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)*

A konstrukció célja A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)
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3.2.0 Élőhelykezeléshez kapcsolódó 
infrastruktúra fejlesztés 6,70 0,00 0,00

 - stabil vagy mobil karámok létesítése, villanypásztor, kerítés 
kialakítása;
- területkezelési céllal tartott állatok tartására szolgáló épületek és ezek 
kiegészítő létesítményeinek felújítása; 
- a területkezelési céllal tartott állatok számára kutak, itatóhelyek 
létesítése; felújítása
- az élőhely-kezeléshez szükséges eszközök, erő- és munkagépek 
beszerzése;
- a területek elérhetőségét szolgáló utak természet-közeli módon történő 
kiépítése, felújítása
- a projekt célterületén/hatásterületén a fejlesztés által támogatott 
élőhely-kezelés eredményességének méréséhez közvetlenül 
kapcsolódó természetvédelmi célú monitoring eszközök beszerzése 
(maximálisan a projekt teljes költségvetésének 5%-os mértékéig, 
önállóan nem támogatható)

VM  -

3.3.0 Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat 
infrastrukturális fejlesztése 0,63 0,00 0,00

Nem turisztikai célú épületrekonstrukció, felújítás 
- Meglévő létesítmények környezettudatos átalakítása;
- Funkcióbővítést szolgáló építési munka
- Az erdei iskola és erdei óvoda épületébe szükséges bútorok 
beszerzése
- akadálymentesítés;
- Speciális, tematikus terepi bemutatóeszközök rendszerének kiépítése
- Terepi laborfelszerelések beszerzése 
- Terepi megfigyelő- és mérő eszközök beszerzése - A terepi 
megfigyelést könnyítő, nem motoros meghajtású közlekedési eszközök
beszerzése
- Beltéri foglalkozások eszköztárának fejlesztése
- Az erdei iskola/óvoda környezetének rendezési munkálatai;
- Térségi erdei iskola/óvoda hálózatok kialakítása;
- Erdei iskola és erdei óvoda szolgáltatáshoz kapcsolódó, ESZA típusú, 
nem beruházás
jellegű tevékenysége

VM  -

3. Prioritás 28,37 0,00 0,00
*	  Az	  Európai	  Pénzügyi	  Stabilitási	  Mechanizmus	  keretében	  a	  támogatás	  uniós	  hányada	  85%-‐ról	  95%-‐ra	  növekedhet.	  Ez	  a	  rendelkezésre	  álló	  keretet	  csökkenti,	  amennyiben	  nem	  kerül	  sor	  költségvetési	  kompenzációra
A	  3.1.2.	  és	  a	  3.1.3	  konstrukció	  0,62	  Mrd	  Ft	  túlvállalást	  tartalmaz.
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I. Prioritás bemutatása - 4. prioritás: A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Környezet és Energia Operatív Program

Akcióterv	  2011-‐2013
1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen
37,05 0,00 49,80 86,85

              Túlvállalás:         (Mrd Ft)
              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: 0%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2013 2013 hátralévő 2014-2015 Összesen
61,51 53,90 0,00 115,41

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

2011 2012 2013

4.2.0 Helyi hő- és hűtési energiaigény 
kielégítése megújuló energiaforrásokból 14,81 0,00 0,00 helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése

megújuló energiaforrásokkal NFM

4.3.0 Megújuló energia alapú térségfejlesztés 2,47 0,00 0,00 megújuló energiaforrás-felhasználás térségfejlesztő hatással, 
mintaprojekt jelleggel NFM

4.4.0
Megújuló energia alapú villamosenergia-
, kapcsolt hő és villamosenergia-, 
valamint biometán termelés

11,08 0,00 0,00

villamosenergia előállítás napenergia, biomassza segítségével, 
vízenergia hasznosítás, biogáz termelés és felhasználás, geotermális 
energia hasznosítás, szélenergia hasznosítás, megújuló 
energiaforrások kombinálása

NFM

4.7.0

Geotermikus alapú hő-, illetve 
villamosenergia-termelő projektek 
előkészítési és projektfejlesztési 
tevékenységeinek támogatása

0,31 0,00 0,00 geotermális projektek előkészítése NFM

4.8.0 Pénzügyi konstrukció 0,00 0,00 6,00 4.2.0/B, 4.4.0, 4.10.0/B és 4.10.0/C  szerinti tevékenységekhez 
visszatérítendő forrás biztosítása. NFM

4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló 
energiaforrás hasznosítással kombinálva 8,38 0,00 0,00

épületek hőtechnikai adottságainak javítása, fűtési, hűtési hmv 
rendszerek korszerűsítése, világítási rendszerek korszerűsítése, 
megújulókkal történő kombinálás (napkollektor, biomassza, napelem, 
hőszivattyú, stb)

NFM

4.10.0 Megújuló energiaforrás alapú hő- és 
villamos energia termelés 0,00 0,00 43,80

napenergia (hmv, fűtési igény), biomassza (hmv, fűtési igény), biogáz, 
depóniagáz előállítás, geotermikus energia használat, hőszivattyús 
rendszerek kialakítása, hűtés megújuló energiaforrással, megújuló 
energia források kombinálása, megújulók közösségi távfűtő 
rendszerben történő hasznosítása, villamos energia előállítása 
megújuló energiaforrásból

NFM BM

4. Prioritás 37,05 0,00 49,80

*	  Az	  Európai	  Pénzügyi	  Stabilitási	  Mechanizmus	  keretében	  a	  támogatás	  uniós	  hányada	  85%-‐ról	  95%-‐ra	  növekedhet.	  Ez	  a	  rendelkezésre	  álló	  keretet	  csökkenti,	  amennyiben	  nem	  kerül	  sor	  költségvetési	  kompenzációra

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkező 
további miniszter

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)

Konstrukció kódja

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritási tengely a megújuló energiából előállított hő- és/vagy villamosenrgia termelésre, valamint bioetanol előállítására és megújuló energiaforrások alkalmazásával kombinált épületenergetikai fejlesztésekre fókuszáló 
projekteket kívánja támogatni, amelynek eredményeként a megújuló energiaforrásokból termelt hő- és villamosenergia részaránya a teljes hazai energiafogyasztáson belül növekszik, hozzájárulva a fosszilis energiahordozók 
felhasználásával járo CO2 kibocsátás mérsékléséhez.

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető 
kerete

(MrdFt)* A konstrukció célja
A konstrukció szakmai 

tartalmáért felelős 
miniszter
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I. Prioritás bemutatása - 5. prioritás: Hatékony energia-felhasználás Környezet és Energia Operatív Program
Akcióterv	  2011-‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen
2,28 38,87 20,80 61,96

              Túlvállalás:         (Mrd Ft)
              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: 0%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2013 2013 hátralévő 2014-2015 Összesen
51,82 59,68 0,00 111,50

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

2011 2012 2013

5.4.0 Távhő-szektor energetikai 
korszerűsítése 2,28 4,47 0,00 távhőellátás energiahatékonysági korszerűsítése NFM

5.5.0 Épületenergetikai fejlesztések 0,00 34,40 0,00
épületek hőtechnikai adottságainak javítása, fűtési, hűtési hmv 
rendszerek korszerűsítése, világítási rendszerek korszerűsítése, 
megújulókkal történő kombinálás

NFM BM

5.6.0 Központi költségvetési szervek 
energiahatékonysági beruházásai 0,00 0,00 20,80

épületek hőtechnikai adottságainak javítása, fűtési, hűtési hmv 
rendszerek korszerűsítése, világítási rendszerek korszerűsítése, 
megújulókkal történő kombinálás

NFM BM

5. Prioritás 2,28 38,87 20,80
*	  Az	  Európai	  Pénzügyi	  Stabilitási	  Mechanizmus	  keretében	  a	  támogatás	  uniós	  hányada	  85%-‐ról	  95%-‐ra	  növekedhet.	  Ez	  a	  rendelkezésre	  álló	  keretet	  csökkenti,	  amennyiben	  nem	  kerül	  sor	  költségvetési	  kompenzációra

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás célja az épületek (különös tekintettel a központi és helyi költségvetési szervek épületeire és az egyéb középületekre, valamint a vállalkozások üzemi és irodaépületeire), továbbá a távhőszolgáltatók és –termelők 
energia-takarékosság növelésére, az energia-hatékonyság javítására irányuló beruházásainak elősegítése, támogatása. A prioritás elsősorban kis-közepes méretű projekteket támogat, 10-75% közötti arányban.

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)

Konstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető 
kerete

(MrdFt)* A konstrukció célja
A konstrukció szakmai 

tartalmáért felelős 
miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkező 
további miniszter
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I. Prioritás bemutatása - 6. prioritás: Fenntartható életmód és fogyasztás Környezet és Energia Operatív Program

Akcióterv	  2011-‐2013
1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen
13,07 0,00 0,00 13,07

              Túlvállalás:  0,18 Mrd Ft
              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: 0%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2013 2013 hátralévő 2014-2015 Összesen
19,20 3,20 0,00 22,39

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

2011 2012 2013

6.1.0/A FÉF kampányok Előre meghatározott forgatókönyv és szakmai tartalom szerint 
megvalósuló iskolai rendezvények támogathatók. NFM/VM  -

6.1.0/B FÉF kampányok

1. Térségi komplex kampányok megtervezése és lebonyolítása
2. Fenntarthatósági tematikájú rendezvény/rendezvénysorozat 
szervezése és lebonyolítása 
3. Lakossági tanácsadó iroda fejlesztése

NFM/VM  -

6.1.0/C FÉF kampányok Országos komplex kampányok megtervezése és lebonyolítása NFM/VM  -

6.2.0/A FÉF mintaprojektek
1. A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek 
javítása
2. Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt

NFM/VM  -

6.2.0/B FÉF mintaprojektek

1. Középületek komplex környezetbarát (hulladékmegelőző, 
víztakarékos, energiatakarékos) átalakítása
2. Fenntartható életmóddal kapcsolatos non profit információs központok 
fejlesztése
3. Környezetbarát, helyi élelmiszerek piacának fejlesztése
4. Biotermékek, ill. környezetbarát termékek és szolgáltatások minősítő 
vagy hitelesítő rendszerének fejlesztése, a rendszerek népszerűsítése

NFM/VM  -

6.3.0 E-környezetvédelem 3,71 0,00 0,00 Infokommunikációs rendszerfejlesztés (szoftverbeszerzés, 
szoftverfejlesztés, szaktanácsadás, eszközbeszerzés, építés) VM NFM

6.3.0/Z Stratégiai zajtérképek 0,08 0,00 0,00 1. Stratégiai zajtérkép készítése
2. Intézkedési terv készítése VM  -

6. Prioritás 13,07 0,00 0,00
*	  Az	  Európai	  Pénzügyi	  Stabilitási	  Mechanizmus	  keretében	  a	  támogatás	  uniós	  hányada	  85%-‐ról	  95%-‐ra	  növekedhet.	  Ez	  a	  rendelkezésre	  álló	  keretet	  csökkenti,	  amennyiben	  nem	  kerül	  sor	  költségvetési	  kompenzációra
A	  6.1.0.	  konstrukció	  0,18	  Mrd	  Ft	  túlvállalást	  tartalmaz.

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkező 

további miniszter

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)

Konstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)*

A konstrukció célja A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)

4,80 0,00 0,00

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás célja, hogy a fenntartható életmód folytatásához szükséges környezettudatos szemléletmód, értékrend, ismeretek megteremtődjenek elsősorban a lakossági fogyasztókban –kialakuljon a piac keresleti oldalának környezettudatossága.
A prioritáshoz tartoznak továbbá a szakpolitikák, stratégiák, megalapozását, a környezetvédelmi hatósági tevékenységét hatékonyságát segítő tudás közzétételét, s ez által a környezeti demokrácia erősítését is szolgáló e-környezetvédelmi fejlesztések 
is.

4,47 0,00 0,00
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I. Prioritás bemutatása - 7. prioritás: Projekt előkészítés Környezet és Energia Operatív Program
Akcióterv	  2011-‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen
7,80 17,45 0,00 25,25

              Túlvállalás:         (Mrd Ft)
              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: 0%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2013 2013 hátralévő 2014-2015 Összesen
42,34 13,39 0,00 55,72

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

2011 2012 2013

7.0.0 Projekt előkészítés kétfordulós 
pályázatokban 1,30 0,00 0,00 Megvalósítási projektek előkészítése VM BM

7.1.0
Derogációs vízi közmű projektek 
előkészítése 6,50 0,00 0,00

RMT, CBA készítés
elvi és/vagy műszaki engedélyes tervek készítése
környezeti hatásvizsgálat, ill. előzetes vizsgálat, Natura2000 
hatásbecslés
engedélyeztetés
tenderdokumentáció készítése
kapcsolódó menedzsment költség
lakosság tájékoztatása

VM BM, NFM

7.9.0 Stratégiai tervezés 0,00 17,45 0,00 Megalapozó szakmapolitikai és támogatási stratégia készítése, 
nagyprojekt előkészítés a környezetvédelem és az energetika területén. NFM BM, VM

7. Prioritás 7,80 17,45 0,00
*	  Az	  Európai	  Pénzügyi	  Stabilitási	  Mechanizmus	  keretében	  a	  támogatás	  uniós	  hányada	  85%-‐ról	  95%-‐ra	  növekedhet.	  Ez	  a	  rendelkezésre	  álló	  keretet	  csökkenti,	  amennyiben	  nem	  kerül	  sor	  költségvetési	  kompenzációra

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás célja az OP eredményes és hatékony megvalósítása. A projekt előkészítés keret egyrészt az összetett kidolgozási igényű projektek tervezési és előkészítési munkáinak finanszírozását a szolgálja. Másrészt a megfelelő minőségű pályázatok 
beérkezését segítő projektgenerálási és szakértői  tevékenységek megvalósítását segíti elő a 2014 utáni időszak vonatkozásában is. (Utóbbi tevékenység támogatása későbbi időpontban, OP módosítást követően lehetséges.)

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkező 

további miniszter

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)

Konstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)*

A konstrukció célja A konstrukció szakmai tartalmáért 
felelős miniszter

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)



65934	
M

A
G
Y
A
R
	K

Ö
Z
L
Ö
N
Y
	•	2013.	évi	136.	szám

	
I. Prioritás bemutatása - 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Környezet és Energia Operatív Program

Akcióterv	  2011-‐2013
1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen
3,02 1,85 1,76 6,62

              Túlvállalás:         (Mrd Ft)
              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: 0%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2013 2013 hátralévő 2014-2016 Összesen
23,51 1,76 0,00 25,26

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

Konstrukció kódja

2011 2012 2013

8.1.1
Az OP technikai-adminisztratív 
lebonyolítása (Közreműködő Szervezet 
finanszírozása)

3,02 1,13 1,74 Az OP technikai-adminisztratív lebonyolítása (Közreműködő Szervezet 
finanszírozása) NFM _

8.1.2 Az OP lebonyolításával kapcsolatos 
specifikus feladatok ellátása 0,002 0,719 0,013 Az OP lebonyolításával kapcsolatos specifikus feladatok ellátása NFM _

8. Prioritás 3,02 1,85 1,76

*	  Az	  Európai	  Pénzügyi	  Stabilitási	  Mechanizmus	  keretében	  a	  támogatás	  uniós	  hányada	  85%-‐ról	  95%-‐ra	  növekedhet.	  Ez	  a	  rendelkezésre	  álló	  keretet	  csökkenti,	  amennyiben	  nem	  kerül	  sor	  költségvetési	  kompenzációra

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkező 
további miniszter

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás célja az OP eredményes és hatékony megvalósítása. A Technikai Segítségnyújtás keret egyrészt a OP közreműködő szervezeteinek - az OP-val kapcsolatos tevékenységeinek - finanszírozására szolgál.Másrészt 
ebből a keretből kerülnek finanszírozásra a specifikusan az OP megvalósulásához köthető egyéb tevékenységek (pl. a monitoring bizottságok működtetése, értékelő, elemző tanulmányok, fordítás költsége).

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető 
kerete

(MrdFt)* A konstrukció célja
A konstrukció szakmai 

tartalmáért felelős 
miniszter

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)
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A Kormány 1544/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
a Közlekedés Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról

A Kormány
 1.  megállapítja a Közlekedés Operatív Program 2011–2013 közötti időszakra szóló akciótervét az 1. melléklet szerint,
 2.  visszavonja a Közlekedés Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 

1423/2012. (X. 4.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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I. A Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása

1. A Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – NEM RELEVÁNS

2011 2012 2013 Összesen

              Tartalék:    -     (Mrd Ft)

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 Összesen*

246,34 62,45 0,88 50,98 360,65

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

2011 2012 2013

1.5.

Az ország és a 
régióközpontok 
nemzetközi közúti 
elérhetőségének 
javítása kiemelt 
projektek

52,71 38,34 50,98

A biztonságos elérhetőség 
javítása a globális és a 
regionális versenyképesség 
növelése, illetve a társadalmi-
gazdasági és a területi kohézió 
erősítése. Az ország nemzetközi 
elérhetőségének javításában 
elsődleges szempont az Europai 
Unió országai közötti 
kapcsolatot szorosabbá fűző 
TEN-T folyosók közúti elemeinek 
fejlesztése, a gyorsforgalmi 
utak hálozatának kiépítése.

NFM

Prioritás 52,71 38,34 50,98

III. Tartalék támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013): NEM RELEVÁNS

2012 2013

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

*A konstrukcióban kötelezettségvállalással már lekötött keretek NIF ÁFA nélkül

Közlekedés Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete (Mrd Ft)*

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

* Ebből hazai többlet kötelezettségvállalás 22,2 Mrd Ft

A konstrukció szakmai tartalma tekintetében 
feladatkörrel rendelkező további miniszter

A prioritás keretében történő útfejlesztések legfontosabb célja a biztonságos elérhetőség javítása, a globális és regionális versenyképesség növelése, illetve a 
társadalmi-gazdasági és a területi kohézió erősítése. Az ország nemzetközi elérhetőségének javításában elsődleges szempont az Európai Unió országai közötti 
kapcsolatot szorosabbá fűző TEN folyosók közúti elemeinek fejlesztése, a gyorsforgalmi utak hálózatának kiépítése. 2011-13-ban a KÖZOP fejlesztések nagyobb 
hangsúlyt fektetnek a határon átnyúló illetve határok közötti úthálózat fejlesztésére, beleértve a TEN útvonalakra ráhordó alsóbb rendű utak  komplex 
kapcsolódásának fejlesztését. További célként jelenik meg a balesetek számának csökkentése. 

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

Konstrukció 
neve

A konstrukció célja

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért felelős 
miniszter

Tartalék támogatási konstrukciók 
indikatív kerete

(Mrd Ft) A konstrukció célja

Konstrukció 
kódja

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 
feladatkörrel rendelkező 
további miniszter
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I. A Prioritás bemutatása - 2. prioritás - Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása

1. A Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – NEM RELEVÁNS

2011 2012 2013 Összesen

              Tartalék:    -     (Mrd Ft)

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 Összesen*

390,97 5,30 84,59 112,93 593,79

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

2011 2012 2013

2.5.

Az ország és a 
régióközpontok 
nemzetközi vasúti és 
vízi úti 
elérhetőségének 
javítása kiemelt 
projektek

2,78 170,50 112,93

A cél a biztonságos elérhetőség 
javítása a globális es a regionális 
versenyképesség növelése, illetve a 
társadalmi-gazdasági es a területi 
kohézió erősítése. A vasúti 
törzshálózaton belüli fejlesztések 
elsősorban a TEN-T hálózathoz tartozó 
szakaszokra koncentrálnak, melyeket 
komplex módon, a kapcsolódó 
informatikai, telematikai, biztonsági 
fejlesztések egészítenek ki. A vízi út 
fejlesztése tekintetében a Duna 
hajózhatóság előkészítése a cél.

 NFM

Prioritás 2,78 170,50 112,93

III. Tartalék támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013): NEM RELEVÁNS

2012 2013

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A vasúti törzshálózaton belüli fejlesztések elsősorban a TEN-T hálózathoz tartozó szakaszokra koncentrálnak, melyeket komplex módon, a kapcsolódó informatikai, 
telematikai, biztonsági fejlesztések egészítenek ki. A vasúti fejlesztések célja olyan működő- és versenyképes vasúti közlekedés megteremtése, amely az alapvető utazási 
igényeket (sebesség, gyakoriság, pontosság, utazási komfort, biztonság) európai színvonalon képes kiszolgálni. További cél a villamosított vonalak hosszának és 
arányának növelése, és ennek eredményeképpen az elérhetőség javulása.  2011-13-ban fókuszban áll a meglévő vasúti állomásépület (felvételi épület) fejlesztése, 
szolgáltatás színvonalának növelése. A prioritás egyik legfőbb eleme a vízi közlekedés fejlesztése, mely Magyarországon a dunai vízi út fejlesztését szolgálja. Az eredeti 
OP célkitűzés alapján a Dunán mint TEN-T vonalon, biztosítani kell a 2,5 m merülésű hajók közlekedését, azonban a projekt előkészítése jelenleg még folyamatban van. 
Jelen programozási időszakban a projekt előkészítés beadása várható.

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkező 
további miniszter

A konstrukció szakmai tartalma tekintetében 
feladatkörrel rendelkező további miniszter

*A konstrukcióban kötelezettségvállalással már lekötött keretek

Konstrukció 
neve

Tartalék támogatási konstrukciók 
A konstrukció célja A konstrukció szakmai tartalmáért 

felelős miniszter

Közlekedés Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

* Ebből hazai többlet kötelezettségvállalás  28,66 Mrd Ft

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért felelős 
miniszter

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete (Mrd Ft)*

A konstrukció célja

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
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I. A Prioritás bemutatása - 3. prioritás - Térségi elérhetőség javítása

1. A Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – NEM RELEVÁNS

2011 2012 2013 Összesen

              Tartalék:    -     (Mrd Ft)

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012* 2013 Összesen**
265,76 47,60 -20,79 367,63 660,19

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

2011 2012 2013

3.2. Kerékpárút-hálózat 
fejlesztése 8,16

Közúthálózat közlekedés-
biztonságának javítása, az 
országos kerékpárút-hálózat 
hálózatként történő 
működésének elősegítése.

NFM

3.5.
Térségi elérhetőség 
javítása Kiemelt 
projektek

38,18 39,48 367,63

A gyorsforgalmi hálózathoz 
való kapcsolódás és a régiók 
térségeit összekötő főutak 
fejlesztése, a régiók 
főútjainak kapacitásnövelése, 
műszaki állapotának és 
közlekedés-biztonsági 
helyzetének magasabb 
szolgáltatási szintre emelése.

NFM

Prioritás 46,34 39,48 367,63

III. Tartalék támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013): NEM RELEVÁNS

2012 2013

Közlekedés Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

*A konstrukcióban kötelezettségvállalással már lekötött keretek

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkező 
további miniszter

A konstrukció célja

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A régiók gazdaságilag és társadalmilag jelentős szerepet játszó nagyvárosainak TEN-T gyorsforgalmi úthálózatra csatlakoztató közúti kapcsolatainak fejlesztése a 
régiók egymás közötti és a gyorsforgalmi úthálózat elérhetőségét biztosító kapcsolatainak hatékonyabb kihasználása érdekében. A térségi elérhetőséget 
meghatározza a régió főútjainak kapacitása, műszaki állapota, ezért a100 kN tengelyterhelésre kiépített útszakaszokat képessé kell tenni a 115 kN terhelésű jármű-
forgalom lebonyolítására. 2011-13-ban további célként jelenik meg a közúti balesetek számának csökkentése. 

** Ebből hazai többlet kötelezettségvállalás 215,29  Mrd Ft

A konstrukció célja

* 2012-ben a kötelezettségvállalások éves mértéke és a NIF ÁFA miatti forráscsökkentés együttes hatása tükröződik a forrásallokációban.

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

Konstrukció 
neve

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete (Mrd Ft)*

A konstrukció szakmai tartalma tekintetében 
feladatkörrel rendelkező további miniszter

Tartalék támogatási konstrukciók 
indikatív kerete

(Mrd Ft)

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős 

miniszter

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve
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I. A Prioritás bemutatása - 4. prioritás - Közlekedési módok összekapcsolása,  
gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése Közlekedés Operatív Program

Akcióterv 2011-2013
1. A Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – NEM RELEVÁNS

2011 2012 2013 Összesen

              Tartalék:    -     (Mrd Ft)

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012* 2013 Összesen
32,22 0,79 -4,26 16,31 45,06

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

2011 2012 2013

4.1.

Közlekedési módok 
összekapcsolása, 
gazdasági központok 
intermodalitásának és 
közlekedési 
infrastruktúrá-jának 
fejlesztése

0,79 0,46 5,00

Intermodális és regionális logisztikai 
központok, ipari parkok (ipari területek), 
kikötők és repülőterek külső 
infrastruktúrájának fejlesztését célzó 
beruházások támogatása.

NFM

4.5.

Közlekedési módok 
összekapcsolása, 
gazdasági központok 
intermodalitásának és 
közlekedési 
infrastruktúrájának 
fejlesztése kiemelt 
projektek

0,15 11,31

A KözOP keretében a jelen prioritáson 
belül megvalósítandó intermodális 
közlekedésfejlesztési projektek 
támogatása annak érdekében, hogy a 
KözOP közlekedésfejlesztési projektjei 
megfelelő előkészítettség és a 
megvalósítási kockázatok minimalizálása 
mellett valósulhassanak meg.

 NFM

Prioritás 0,79 0,61 16,31

III. Tartalék támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013): NEM RELEVÁNS

2012 2013

** Ebből hazai többlet kötelezettségvállalás 0,11  Mrd Ft

Konstrukció 
neve

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel 
rendelkező további 

miniszter

Tartalék támogatási konstrukciók 
indikatív kerete

(Mrd Ft) A konstrukció célja A konstrukció szakmai tartalmáért 
felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma tekintetében 
feladatkörrel rendelkező további miniszter

A konstrukció 
szakmai tartalmáért 

felelős miniszter

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete (Mrd Ft)*

A konstrukció célja

*A konstrukcióban kötelezettségvállalással már lekötött keretek

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás célja az országos és regionális közlekedés intermodalitásának fokozása, az intelligens közlekedés-szervezés infrastruktúrájának megteremtése, és ennek révén a 
gazdaságos és - ahol lehet - környezetbarát elérhetőség javítása. A prioritásban megvalósuló fejlesztések elősegítik a közlekedési módok közötti váltást, logisztikai 
központok jobb bekapcsolása a fő közlekedési (közút, vasút, légi és vízi közlekedés) hálózatba. A fejlesztések jellege: összekötő/csatlakozó vasúti pályák, útcsatlakozások 
építése, fejlesztése, kikötői külső infrastruktúra-építés illetve fejlesztés.

* 2012-ben a kötelezettségvállalások éves mértéke és a NIF ÁFA miatti forráscsökkentés együttes hatása tükröződik a forrásallokációban.
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I.  A Prioritás bemutatása - 5. prioritás - Városi és elővárosi közösségi közlekedés, környezetbarát fejlesztések
Közlekedés Operatív Program

Akcióterv 2011-2013
1. A Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – NEM RELEVÁNS

2011 2012 2013 Összesen

              Tartalék:    -     (Mrd Ft)

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 Összesen*

404,35 17,42 63,57 30,12 515,46

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

2011 2012 2013

5.5.

Városi és elővárosi 
közösségi közlekedés, 
környezetbarát 
fejlesztések kiemelt 
projektek

17,04 77,23 30,12

A cél a közösségi 
közlekedés fejlesztése, 
hatékonyságának, 
szolgáltatási színvonalának 
emelése, előnyben 
részesítése az egyéni 
közlekedéssel szemben, 
továbbá a környezetbarát 
közlekedési módok 
támogatása.

NFM

Prioritás 17,04 77,23 30,12

III. Tartalék támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013): NEM RELEVÁNS

2012 2013

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A városok elérhetőségének és átjárhatóságának javítása, a városi közlekedés zsúfoltságának enyhítése, a közlekedésbiztonsági kockázatok csökkentése 
érdekében jelentős fejlesztésekre kerül sor Budapesten, a vidéki nagyvárosokban és agglomerációikban. A fejlesztésekkel a közösségi közlekedés igény-
bevétele ösztönözhető, ami az előbbiek mellett a városi környezetterhelést (levegő és zajszennyezés) is csökkenti. Cél az egyéni közlekedéssel szemben 
valódi alternatívát nyújtó, gazdasági és környezeti szempontból fenntartható közösségi közlekedés és környezetbarát közlekedési módok megteremtése.

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

*A konstrukcióban kötelezettségvállalással már lekötött keretek

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete  (Mrd Ft)*

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

A konstrukció 
szakmai tartalmáért 

felelős miniszter

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve

* Ebből hazai többlet kötelezettségvállalás  62,12 Mrd Ft

Konstrukció 
neve

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 

rendelkező további 
miniszter

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkező 

további miniszter

A konstrukció célja

Tartalék támogatási konstrukciók 
indikatív kerete

(Mrd Ft) A konstrukció célja
A konstrukció szakmai 

tartalmáért felelős 
miniszter
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I. Prioritás bemutatása - 6. prioritás - Technikai segítségnyújtás Közlekedés Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – NEM RELEVÁNS

2011 2012 2013 Összesen

              Tartalék:    -     (Mrd Ft)

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012* 2013 Összesen
23,15 0,03 -4,40 5,00 23,78

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

2011 2012 2013

6.1.1. OP végrehajtás 
támogatása 0,03 -4,50 5,00

A Közreműködő Szervezetre 
delegált feladatok végrehajtása, 
különösen a projektek teljes körű 
és eredményes lebonyolítása; az 
OP végrehajtásához kapcsolódó 
tevékenységek támogatása.

 NFM

6.2.1. MB működtetése 0,00 0,00 0,00
A Monitoring Bizottsági ülések 
eredményes lebonyolítása, a 
partneri ellenőrzés biztosítása.

 NFM

6.2.2. IH szakértői 
támogatása 0,00 0,10 0,00 Az Irányító Hatóság feladatainak 

magas színvonalú ellátása.  NFM

Prioritás 0,03 -4,40 5,00

III. Tartalék támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013): NEM RELEVÁNS

2012 2013

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős 

miniszter

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

* 2012-ben a kötelezettségvállalások éves mértéke és a forráscsökkentések együttes hatása tükröződik.

Konstrukció 
kódja

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete

(Mrd Ft)*

Konstrukció 
neve

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

Az alapokból lehetőség nyílik az Operatív Programok (OP) előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozására. 
A központi intézmények kapacitásának biztosítása, a KSZ-ek kapacitásának biztosítása, a Monitoring Bizottsággal kapcsolatban felmerülő költségek, az OP szintű 
kommunikációs tevékenységek, az OP végrehajtását támogató műszaki monitoring, ellenőrzési feladatok, az éves megvalósítási jelentésekkel kapcsolatos tevékenységek, az 
OP végrehajtását érintő tanulmányok és elemzések készítése finanszírozhatók. A prioritásban kedvezményezett lehet (1) a KÖZOP IH, (2) az NFÜ szervezeti egységei, (3) a 
KÖZOP IH közreműködő szervezetei, (4) a KÖZOP céljait, illetve végrehajtását támogató feladatokat ellátó központi költségvetési szerv, 100% állami tulajdonú közhasznú 
gazdasági társaság.

Tartalék támogatási 
konstrukciók indikatív kerete

(Mrd Ft)
A konstrukció szakmai tartalma tekintetében 
feladatkörrel rendelkező további miniszter

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

A konstrukció célja

*A konstrukcióban kötelezettségvállalással már lekötött keretek

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkező további miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

A konstrukció céljaKonstrukció neve
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A Kormány 1545/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
az európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer felállításának módjáról

A Kormány
 1. döntött arról, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségben a 2007–2013-as irányító hatósági funkciókat ellátó egyes 

szervezeti egységek keretein belül Tervezési Támogatási Munkaszervezet kerül létrehozásra,
 2. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy az  1. határozati pont végrehajtása érdekében az  érintett 

miniszterek bevonásával a  szükséges intézkedéseket tegye meg, ideértve az  egyes közjogi szervezetszabályozó 
eszközök módosítását, és a Tervezési Támogatási Divízió humánkapacitásának biztosítását,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár 
érintett miniszterek az 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat 1. melléklete szerint

Határidő: azonnal
 3. döntött arról, hogy az  1.  pont szerint felállításra kerülő Divízió támogatása céljából és az  irányító hatóságok 

2014.  január 1-jével történő zavartalan átvétele és a szervezeti működési keretek kialakítása érdekében az  irányító 
hatóságokat átvevő minisztériumokban kerüljenek kijelölésre az átvételért felelős személyek

Felelős: érintett miniszterek az 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat 1. melléklete szerint
Határidő: azonnal

 4. felhívja az  érintett minisztereket, hogy a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökségben, az  Irányító Hatóságok keretein belül 
kialakításra kerülő Tervezési Támogatási Munkaszervezetek bevonásával dolgozzák fel a társadalmi egyeztetés során 
beérkező észrevételeket, és bocsássák azt a 2014-2020-as operatív programok tervezéséért felelős nemzetgazdasági 
miniszter rendelkezésére,

Felelős: érintett miniszterek az 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat 1. melléklete szerint
Határidő: a társadalmi egyeztetés lezárultát követő 14. nap

 5. döntött arról, hogy a  2014–2020-as európai uniós programok végrehajtásában kijelölésre kerülő közreműködő 
szervezetek 2014. január 1-től az  érintett – az  1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat 1.  mellékletében rögzített  – 
miniszterek irányítása alá kerülnek,

 6. döntött arról, hogy a  regionális fejlesztési ügynökségek 2014. január 1-től a  területileg érintett megyei 
önkormányzatok irányítása alá kerülnek,

 7. döntött arról, hogy a  2014–2020-as programozási időszakban az  intézményrendszeri humánkapacitások és 
kompetenciák megtartása és kiépítése érdekében Karrier Programot szükséges kidolgozni az  intézményrendszer 
szereplői részére.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár az érintett miniszterek bevonásával 
az 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat 1. mellékletében rögzített felelősségi rend szerint

Határidő: 2013. december 1.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1546/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004 azonosító számú („Hatvan és térsége települési hulladékgazdálkodási 
rendszer fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004 azonosító számú, „Hatvan és térsége 

települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű 
projektjavaslatot,

 2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi 
Operatív Programok Irányító Hatósága általi megkötéséhez.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1546/2013. (VIII. 15.) Korm. határozathoz

Projekt azonosító 

száma

Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve Projekt támogatási 

összege 

(nettó Ft)

Projekt 

támogatási 

intenzitása 

(%)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

KEOP-1.1.1/
B/10-11-

2013-0004

Hatvan és 
térsége települési 

hulladékgazdálkodási 
rendszer fejlesztése

Hatvan és Környéke 
Települési 

Szilárdhulladék-
gazdálkodás 

Fejlesztése Társulás

2 300 645 035 89,988709 A hulladékgazdálkodási rendszer 
összesen 19 településen élő 
59 561 lakost érint. A projekt 
keretében egy hulladék 
válogatómű, egy komposztáló és 
két hulladékudvar létesül, valamint 
a hulladékgazdálkodási rendszer 
üzemeltetéséhez szükséges eszközök 
kerülnek beszerzésre.

a) A támogatási szerződés megkötéséig 
csatolja a Pályázati Felhívás előírásainak 
megfelelően a Megvalósíthatósági 
Tanulmány sablon 9. fejezetében előírt 
kötelező mellékleteket, a b) alpontban 
meghatározott kivétellel.
b) Legkésőbb az első kifizetési 
kérelem benyújtásáig csatolni 
kell az építésiengedély-köteles 
létesítmények elhelyezésére szolgáló 
ingatlanok 60 napnál nem régebbi 
tulajdoni lapjainak hiteles másolatát 
és a Megvalósíthatósági Tanulmány 
sablon 9. fejezetében előírt, tulajdoni 
viszonyokat érintő kötelező mellékleteket 
(az e-hiteles tulajdoni lapok esetén 
a digitális aláírást tartalmazó fájlt is 
csatolni kell).
c) A támogatási szerződés megkötéséig 
új vagy módosított társulási 
megállapodást kell benyújtani, 
amely teljes körűen megfelel 
az Általános Pályázati Útmutató 
B1. pontjában található előírásoknak. 
A megállapodásban rendezni kell 
a tagönkormányzatok szavazati jogát 
a projekttel kapcsolatban.
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A Kormány 1547/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035 azonosító számú („Dombóvár és térsége ivóvízminőség javító programja” 
című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1.  jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035 azonosító számú, a  „Dombóvár és térsége 

ivóvízminőség javító programja” című egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt-javaslatot,
 2.  hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi 

Operatív Programok Irányító Hatósága általi megkötéséhez.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1547/2013. (VIII. 15.) Korm. határozathoz

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt támogatási 

összege (nettó Ft)

Projekt támogatási 

intenzitása

(%)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0035

„Dombóvár 
és térsége 
ivóvízminőség 
javító programja”

Dombóvár és 
Környéke Kistérségi 
Ivóvízminőség-javító 
Társulás

2 356 618 757 83,032283 A projekt célja 
a projekt területén 
élő lakosság 
megfelelő 
minőségű ivóvízzel 
való ellátása.
A projekt 
eredményeként 13 
településen 12 222 
fő egészséges 
ivóvízzel történő 
ellátása valósul 
meg.

Szerződéskötési feltétel:
A költségvetési tábla javítása a tisztázó 
válaszban megadott új támogatási aránynak 
megfelelően.
Kifizetési feltételek:
Az első kifizetési kérelem benyújtásáig vagy 
a kivitelezői tender minőségbiztosításra 
történő benyújtásáig a hiányzó vízjogi 
engedélyek benyújtása a Közreműködő 
Szervezet részére.
Az első kifizetési kérelem benyújtásáig 
a tulajdonviszonyok rendezettségének 
igazolása.
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A Kormány 1548/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0013 azonosító számú („Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok 
városrész csatornázása” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  KEOP-1.2.0/09-11-2013-0013 azonosító számú, „Hódmezővásárhely 

szennyvíztisztítása és Kishomok városrész csatornázása” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű 
projektjavaslatot,

 2. hozzájárul az  1.  pont szerinti projekt támogatási szerződésének – a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1548/2013. (VIII. 15.) Korm. határozathoz

Projekt azonosító 

száma

Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve Projekt támogatási 

összege

(nettó Ft)

Projekt támogatási 

intenzitása

(%)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

KEOP-1.2.0/09- 

11-2013-0013

Hódmezővásárhely 

szennyvíztisztítása és 

Kishomok városrész 

csatornázása

Hódmezővásárhely Megyei 

Jogú Város Önkormányzata

2 140 230 362 94,056 A projekt célja Hódmezővásárhely megyei jogú város 

területén a települési szennyvíz szakszerű gyűjtésének 

és tisztításának fejlesztése érdekében a település 

szennyvízcsatorna-hálózatának és szennyvíztisztító 

telepének fejlesztése valamint Kishomok városrész 

szennyvízcsatornával történő ellátása.

A projekt keretein belül kiépítésre kerül egy 

15 000 m3/d kapacitású szennyvíztisztító telep 

ciklikus eleveniszapos technológiával, szimultán 

denitrifikációval és biológiai foszforeltávolítással, 

a meglévő műtárgyak felhasználásával és új műtárgyak 

építésével, valamint kiépül Kishomok városrészen 

12 220 m gerincvezeték, melyre 633 ingatlan rákötése 

valósul meg.

A csatornahálózat vegyes rendszerben kerül 

megvalósításra, 2 db központi átemelő kiépítésével.

Szerződéskötési feltétel:

A projekt keretén belül a szennyvízelvezető-

hálózatra rákötni tervezett, közműves 

ivóvízellátással nem rendelkező 298 ingatlan 

tekintetében a támogatást igénylőnek 

a beruházás üzembe helyezéséig gondoskodnia 

kell ezen ingatlanok esetében is a felhasznált víz 

mennyiségének mérhetővé tételéről.

Szerződéskötési feltétel a fentiek teljesítéséről 

szóló nyilatkozat benyújtása.

Kifizetési feltételek:

A támogatást igénylőnek az első kifizetési kérelem 

benyújtásáig be kell mutatnia a tulajdonviszonyok 

rendezettségét alátámasztó dokumentumokat.
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A Kormány 1549/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú („Duna–Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 
Program” című) projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról

A Kormány
 1.  jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  „Duna–Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program” című projekt 

támogatási összegének legfeljebb nettó 2 124 417 517 Ft-tal történő növelését,
 2.  hozzájárul az  1.  pont szerinti projekt támogatási szerződésének – a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága általi – módosításához.
Felelős:  Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:  azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1549/2013. (VIII. 15.) Korm. határozathoz

Projekt

azonosító

száma

Projekt  

megnevezése

Támogatást  

igénylő neve

Projekt hatályos 

támogatási 

szerződése szerinti 

összköltség (nettó 

Ft)

Projekt hatályos 

támogatási 

szerződése 

szerinti támogatás 

összege

(nettó Ft)

Projekt 

összköltsége 

a módosítást 

követően (nettó Ft)

Projekt támogatási 

összege 

a módosítást 

követően

(nettó Ft)

Projekt 

támogatási 

intenzitása 

a módosítást 

követően (%)

Projekt megítélt 

többlet 

támogatása 

(nettó Ft)

Projekt célja

KEOP-1.1.1/2F/ 
09-11-2011-0002

Duna–Vértes 
Köze 
Regionális 
Hulladék-
gazdálkodási 
Program

Duna–Vértes 
Köze 
Regionális 
Hulladék- 
gazdálkodási 
Társulás

10 326 236 749 7 489 393 163 10 316 606 491 9 613 810 680 93,188 2 124 417 517 A Duna–Vértes 
Köze 
Regionális 
Hulladék- 
gazdálkodási 
Program 
79 településen 
valósul meg, 
jelentősen javítva 
a területen élő 
419 ezer lakos 
életkörülményeit.
A projekt nyomán 
a hulladéklerakás 
mértékének 
csökkentésével 
és a szelektív 
hulladékgyűjtés 
hatékonyságának 
fokozásával 
a környezet 
terhelése is 
mérséklődik.
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A Kormány 1550/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0012 azonosító számú („Bagamér Nagyközség Szennyvízcsatornázása” című) 
projekt támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1.  jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  KEOP-1.2.0/09-11-2013-0012 azonosító számú, „Bagamér Nagyközség 

Szennyvízcsatornázása” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot,
 2.  hozzájárul az  1.  pont szerinti projekt támogatási szerződésének – a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelős:  Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:  azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1550/2013. (VIII. 15.) Korm. határozathoz

Projekt

azonosító száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

A projekt támogatási 

összege

(nettó Ft)

A projekt 

támogatási 

intenzitása

(%)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0012

Bagamér 
Nagyközség 
szennyvíz-
csatornázása

Bagamér 
Nagyközség 
Önkormányzata

1 068 653 999 94,997 A projekt célja Bagamér 
község szennyvízcsatornázása, 
szennyvíztisztító telepének 
megépítése a települési 
szennyvíz szakszerű gyűjtése 
és tisztítása érdekében.
A projekt keretében  
17 105 m gerinccsatorna,  
3702 m nyomóvezeték és  
865 db bekötés valósul meg.
A tervezett szennyvíztisztító 
telep biológiai kapacitása
2258 lakosegyenérték (LE), 
hidraulikai kapacitása  
190 m3/nap.

Kifizetési feltételek:
1. Az önerő rendelkezésre állásásának 
igazolása a Közreműködő Szervezet 
felé a Pályázati Felhívás F12.5. pontja 
szerint legkésőbb az első kifizetési 
kérelem benyújtásáig.
2. A költség-haszon elemzés 
(CBA) átszámításhoz szükséges 
közművagyon-értékelés  
(22 000 000 Ft) elszámolható,  
ha az a projekt megvalósítása során 
szükséges. Ennek indokoltságát 
a Közreműködő Szervezet vizsgálja  
és hagyhatja jóvá.
3. A szennyvíztisztító telepen 
keletkezett víztelenített 
szennyvíziszap hosszú távú 
elhelyezését bemutató koncepció 
Közreműködő Szervezet részére 
történő benyújtása szükséges.



65952	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	136.	szám	

A Kormány 1551/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0019 azonosító számú [„Szolnok (kiz.)–Szajol (kiz.) vasútvonal 
rekonstrukciójának kivitelezése” című] nagyprojekt javaslat jóváhagyásáról és a projekt  
2015. december 31-e után felmerülő költségeinek fedezetének biztosításáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0019 azonosító számú, „Szolnok (kiz.)–Szajol (kiz.) 

vasútvonal rekonstrukciójának kivitelezése” című nagyprojekt javaslatot, és felhívja a  Miniszterelnökséget vezető 
államtitkárt, hogy – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség útján – gondoskodjon a projekt támogatási kérelmének Európai 
Bizottsághoz történő benyújtásáról,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: 2013. október 31.

 2. hozzájárul az  1.  pont szerinti projekt támogatási szerződésének – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési 
Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez, és a  kötelezettségvállalás megtételéhez, ha 
a  „Vállalkozási szerződés a  Szolnok (kiz.)–Szajol (kiz.) vasúti vonalszakasz vasúti pálya, vasúti műtárgy és vasúti 
felsővezeték, utak építési munkái, valamint a  kapcsolódó vasúti biztosítóberendezési, külön szintű közútvasút 
kereszteződések műtárgyépítési, folyók felett műtárgyépítési, ártéri műtárgyépítési, közműkiváltási, kábelkiváltási 
munkák elvégzése, a  hiányzó kiviteli és gyártmánytervek elkészítése” tárgyú, folyamatban lévő feltételes 
közbeszerzési eljárás eredményeként a nyertes ajánlattevővel szerződéskötésre kerül sor,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: a nyertes ajánlattevővel történő szerződés megkötését követően azonnal

 3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a 2013. évben – a 2014–2020 programozási időszak azonos 
célt szolgáló operatív programjainak előirányzatai terhére, az  Európai Bizottság 2007–2013 közötti költségvetési 
ciklust lezáró eljárásrendjében rögzített feltételek figyelembevételével – vállaljon kötelezettséget a  2007–2013 
programozási időszakban a Közlekedés Operatív Program keretében indult projekteknek a 2007–2013 programozási 
időszakon túlnyúló költségei finanszírozására,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

 4. felhívja
a) a nemzetgazdasági minisztert hogy a 2014–2020 közötti időszakban Magyarország számára elérhető uniós 

források felhasználása keretrendszerének tervezése és kialakítása, valamint
b) a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2014–2020 közötti időszakban a közlekedés fejlesztését célzó operatív 

program előkészítése
során vegyék figyelembe az 1. melléklet szerinti projekt megvalósításához szükséges költségigényt.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1551/2013. (VIII. 15.)  Korm. határozathoz

Projektazonosító  

száma

Projekt  

megnevezése

Támogatást  

igénylő neve

Támogatási 

intenzitás

(%)

Projekt  

rövid bemutatása

Projekt 

összköltsége

(Ft)

A projekt forrásszerkezete

KÖZOP

2007–2013

(nettó Ft)

XIX. fejezet

2007–2013

(ÁFA

Ft)

2014–2020 közötti 

azonos célt 

szolgáló operatív 

program vagy 

hazai költségvetési 

forrás a 2015 

után felmerülő 

költségekre

(nettó Ft)

Hazai 

költségvetési 

forrás a 2015 

után felmerülő 

költségekre

(ÁFA

Ft)

KÖZOP–2.5.0-09-
11-2012-0019

Szolnok (kiz.)–Szajol 
(kiz.) vasútvonal 
rekonstrukciójának 
kivitelezése

Nemzeti 
Infrastruktúra 
Fejlesztő 
Zártkörűen 
Működő 
Részvény-
társaság

100 Szolnok (kiz.)–
Szajol (kiz.) vasúti 
vonalszakasz 
teljes körű 
rekonstrukciója 
új vasúti 
műtárgyak 
építésével.

32 622 855 609 22 767 749 775 6 147 292 439 2 919 538 106 788 275 289



65954	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	136.	szám	

A Kormány 1552/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
a KÖZOP-2.4.0-09-2010-0001 azonosító számú [„Budapest–Kelenföld–Székesfehérvár vasútvonal 
átépítésének (1. ütem) előkészítése” című] projekt támogatásának csökkentéséről  
és a KÖZOP-2.1.0-07-2008-0001 azonosító számú („Budapest–Székesfehérvár–Boba vasútvonal 
rekonstrukciója I/1. ütem” című) projekt támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. elrendeli a  KÖZOP-2.4.0-09-2010-0001 azonosító számú, „Budapest–Kelenföld–Székesfehérvár vasútvonal 

átépítésének (1. ütem) előkészítése” című projekt támogatási összegének csökkentését nettó 1 818 000 000 Ft-tal,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

 2. jóváhagyja a  KÖZOP-2.1.0-07-2008-0001 azonosító számú, „Budapest–Székesfehérvár–Boba vasútvonal 
rekonstrukciója I/1. ütem” című nagyprojekt támogatásának legfeljebb nettó 3 615 000 000 Ft-tal való 1. melléklet 
szerinti növelését azzal, hogy a  támogatás felhasználására, a  támogatási szerződés módosítására a  kiegészítő 
közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően, a tényleges többletigény mértékéig kerülhet sor.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: a kiegészítő közbeszerzési eljárás eredményhirdetést követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1552/2013. (VIII. 15.) Korm. határozathoz

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Támogatási szerződés szerinti támogatás Felmerült költség-növekmény összege Projekt megnövelt támogatási összege

KÖZOP  

(nettó Ft)

XIX. fejezet  

(ÁFA Ft)

KÖZOP  

(nettó Ft)

XIX. fejezet  

(ÁFA Ft)

KÖZOP  

(nettó Ft)

XIX. fejezet  

(ÁFA Ft)

KÖZOP- 
2.1.0-07-

2008-0001

Budapest–  
Székesfehérvár–  
Boba vasútvonal 
rekonstrukciója  

I/1. ütem

Nemzeti 
Infrastruktúra 

Fejlesztő 
Zártkörűen 

Működő 
Részvénytársaság

102 660 936 941 26 772 199 950 3 615 000 000 976 050 000 106 275 936 941 27 748 249 950



65956	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	136.	szám	

A Kormány 1553/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
a KÖZOP-3.5.0-09-2010-0005 azonosító számú („68. sz. főút Nagyatád elkerülés kivitelezési munkáinak 
elvégzése” című) kiemelt projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  KÖZOP-3.5.0-09-2010-0005 azonosító számú, „68. sz. főút Nagyatád elkerülés 

kivitelezési munkáinak elvégzése” című kiemelt projekt támogatásának legfeljebb bruttó 1  357  179  405 Ft-tal 
történő növelését,

 2. hozzájárul az  1.  pont szerinti kiemelt projekt támogatási szerződés módosításának – a  Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség Közlekedési Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1553/2013. (VIII. 15.) Korm. határozathoz

Projekt azonosító 

száma

Projekt megnevezése Támogatást igénylő 

neve

Eredeti támogatási 

összeg 

(bruttó Ft)

Felmerült költség-

növekmény összege 

(bruttó Ft)

Projekt megnövelt 

támogatási összege

(bruttó Ft)

Projekt rövid bemutatása

KÖZOP-3.5.0-09-
2010-0005

68. sz. főút
Nagyatád 
elkerülés 

kivitelezési 
munkáinak
elvégzése

Nemzeti 
Infrastruktúra 

Fejlesztő 
Zártkörűen 

Működő 
Részvénytársaság

2 335 017 025 1 357 179 405 3 692 196 430 A projekt keretében új nyomvonal épül a 68. sz. főút 
Nagyatád elkerülő szakaszán, 4,175 km hosszon, 
2x1 forgalmi sávval, a szükséges műtárgyépítéssel és 
közműkiváltással együtt.



65958	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	136.	szám	

A Kormány 1554/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
a KÖZOP–3.5.0-09-11-2012-0027 azonosító számú [„M4 autópálya Abony–Fegyvernek új Tisza-híddal 
(kivitelezés)” című] egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról 
és a projekt 2015. december 31-e után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  KÖZOP–3.5.0-09-11-2012-0027 azonosító számú, „M4 autópálya Abony–

Fegyvernek új Tisza-híddal (kivitelezés)” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot,
 2. hozzájárul a  támogatási szerződés Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Operatív Programok Irányító 

Hatósága általi megkötéséhez, és a kötelezettségvállalás megtételéhez, ha
a) a „Vállalkozási szerződés az  M4 autópálya Abony–Fegyvernek I. építési szakasz (96+055–109+460  km  sz.) 

kivitelezési munkáinak elvégzése és a  kiegészítő tervezési feladatok elvégzése – különös tekintettel 
a Zagyva folyó feletti híd kiviteli terveire és a 32. sz. főút csomópontjában megvalósítandó komplex pihenő 
terveire – tárgyában”,

b) a „Vállalkozási szerződés az  M4 autópálya Abony–Fegyvernek II. építési szakasz (109+460–111+800 km sz.) 
új Tisza-híddal kivitelezési munkáinak és a  kiegészítő tervezési feladatok elvégzése – különös tekintettel 
a Tisza-folyó jobb parti ártér feletti híd és a Tisza-folyó feletti híd kiviteli terveire – tárgyában” és

c) a „Vállalkozási szerződés az  M4 autópálya Abony–Fegyvernek III. építési szakasz (111+800–125+000 km sz.) 
kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában”

tárgyú, folyamatban lévő feltételes közbeszerzési eljárások eredményeként a  nyertes ajánlattevővel 
szerződéskötésre kerül sor,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: a folyamatban lévő feltételes közbeszerzési eljárások eredményeként a nyertes ajánlattevőkkel 

történő szerződéskötést követően azonnal
 3. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a  2013. évben – a  2014–2020 programozási időszak 

azonos célt szolgáló operatív programjainak előirányzatai vagy hazai költségvetési forrás terhére, az  Európai 
Bizottság 2007–2013. évi költségvetési ciklust lezáró eljárásrendjében rögzített feltételek figyelembevételével – 
kötelezettséget vállaljon tárgyi projekt 2007–2013 programozási időszakon túlnyúló költségei finanszírozására 
az 1. melléklet szerint,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: a folyamatban lévő feltételes közbeszerzési eljárások eredményeként a nyertes ajánlattevőkkel 

történő szerződéskötést követően azonnal
 4. felhívja

a) a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2014–2020 közötti időszakban Magyarország számára elérhető uniós 
források felhasználása keretrendszerének tervezése és kialakítása, valamint

b) a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2014–2020 közötti időszakban a közlekedés fejlesztését célzó operatív 
program előkészítése során

vegyék figyelembe tárgyi projekt 1. mellékletben feltüntetett költségeit.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1554/2013. (VIII. 15.) Korm. határozathoz

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Támogatási 

intenzitás 

(%)

Projekt rövid bemutatása
Projekt összköltsége 

(Ft)

A projekt forrásszerkezete

KÖZOP 

2007–2013 

(nettó Ft)

XIX. fejezet 

2007–2013 

(ÁFA +  

megtérülő rész 

Ft)

2014–2020 közötti 

azonos célt 

szolgáló operatív 

program vagy 

hazai költségvetési 

forrás a 2015 

után felmerülő 

költségekre 

(nettó Ft)

Hazai költségvetési 

forrás a 2015 

után felmerülő 

költségekre 

(ÁFA +  

megtérülő rész 

Ft)

KÖZOP-3.5.0- 

09-11-2012-0027

M4 autópálya 

Abony-Fegyvernek 

új Tisza-híddal 

(kivitelezés)

Nemzeti 

Infrastruktúra 

Fejlesztő 

Zártkörűen 

Működő 

Részvénytársaság

97,44 Az M4–M8 autópálya csomópontja után kezdődik 

az M4 gyorsforgalmi út Abony–Fegyvernek 

szakasza és a Törökszentmiklós keleti csomópont 

után fejeződik be. A szakasz hossza 28,945 km.

181 812 878 750 111 151 815 522 33 719 700 228 28 343 042 000 8 598 321 000
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A Kormány 1555/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
a „62. sz. főút fejlesztése M8 (új Duna-híd) Székesfehérvár közötti szakaszainak kiépítése” című nagyprojekt 
javaslat támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1.  jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a „62. sz. főút fejlesztése M8 (új Duna-híd) Székesfehérvár közötti szakaszainak 

kiépítése” című nagyprojekt javaslatot,
 2. elrendeli az  1.  pontban szereplő javaslat támogatási kérelmének – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség általi – Európai 

Bizottsághoz történő benyújtását.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: 2013. október 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1555/2013. (VIII. 15.) Korm. határozathoz

Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve Megítélt támogatás

(nettó Ft)

Megítélt támogatás

(bruttó Ft)

Projekt rövid bemutatása

62. sz. főút fejlesztése 
M8 (új Duna-híd) 

Székesfehérvár közötti 
szakaszainak kiépítése

Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztési 

Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

21 304 352 478 26 282 265 276 Az Európai Unió csatlakozási szerződésében Magyarország vállalta, hogy 
a 30 000 km-es országos közúthálózat 7400 km-es kiemelt részén lehetővé teszi 
– az EU 96/53/ EK számú irányelvében rögzített – 115 kN egyes tengely- és 180  kN-os 
kettős tengely-terhelésű,  440 kN össsz-gördülőtömegű tehergépjárművek korlátozás 
nélküli forgalmát.
Magyarország a KÖZOP program keretében kívánja magvalósítani a 62. sz. főút 
esetében a burkolat erősítését, mely által a szerződében vállalt kötelezettség 
teljesíthető.
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A Kormány 1556/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0014 azonosító számú („GSM-R rendszer beszerzése és kapcsolódó 
szolgáltatások” című) projekt támogatásának módosításáról

A Kormány
 1. jóváhagyja a  KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0014 azonosító számú, „GSM-R rendszer beszerzése és kapcsolódó 

szolgáltatások” című nagyprojekt támogatásának nettó 22 575 175 900 forintról bruttó 30 066 163 198 forintra 
történő növelését,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 2. egyetért a  „GSM-R rendszer beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások” című nagyprojekt forrásszerkezetének 
módosításával az 1. melléklet szerint.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1556/2013. (VIII. 15.) Korm. határozathoz

Projekt 

azonosító száma

Projekt 

megnevezése
Támogatást igénylő neve

Támogatás 

intenzitás (%)
Projekt rövid bemutatása

Módosítás előtti forrásszerkezet Módosított forrásszerkezet

KÖZOP 

(nettó Ft)

XIX. Fejezet 

(ÁFA Ft)

KÖZOP 

(nettó Ft)

XIX. Uniós fejlesztések 

fejezet 

KÖZOP hazai 

társfinanszírozás 

(ÁFA Ft)

KÖZOP- 
2.5.0-09-11- 
2012-0014

GSM-R 
rendszer 

beszerzése és 
kapcsolódó 

szolgáltatások

Nemzeti 
Infokommunikációs 

Szolgáltató 
Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

100

A GSM-R projekt első 
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).

22 575 175 900 Ft 0 Ft 23 674 144 250 Ft 6 392 018 948 Ft
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A Kormány 1557/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
a DDOP-3.1.2/C-13-2013-0001 azonosító számú („Megyervárosi Iskola – Testvérvárosok Terei Általános Iskola 
fejlesztése” című) projekt akciótervi nevesítéséről

A Kormány
 1. elfogadja az  1.  melléklet szerint a  DDOP-3.1.2/C-13-2013-0001 azonosító számú, „Megyervárosi Iskola – 

Testvérvárosok Terei Általános Iskola fejlesztése” című projektjavaslat kiemelt projektként történő nevesítését,
 2. hozzájárul, hogy az  1.  pont szerinti projekt támogatási szerződését a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális 

Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága megkösse.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1557/2013. (VIII. 15.) Korm. határozathoz

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Akciótervi nevesítés 

elszámolható közkiadás 

összege

(Ft)

Projekt rövid bemutatása

DDOP-3.1.2/C-13-
2013-0001

Megyervárosi 
Iskola – 
Testvérvárosok 
Terei Általános 
Iskola fejlesztése

Pécs Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata

593 000 000 A projekt keretében megvalósul a teljes iskolaépület felújítása. Az épület szerkezeti 
megerősítése lehetővé teszi az intézmény biztonságos, hosszú távú fenntarthatóságát. 
Megtörténik a nyílászárók cseréje, az épület külső hőszigetelése, a lapostető hő- és 
vízszigetelése, a teljes gépészeti infrastruktúra megújítása, illetve a belső helyiségek 
közötti hangszigetelés. 59 helyiség akadálymentesítésére kerül sor, személyi felvonó 
és mozgáskorlátozott parkoló kerül kialakításra. A főzőkonyha tálalókonyhává alakul, 
megtörténik a belső burkolatok cseréje és a felülvilágító kupolák egy részének 
megszüntetése, cseréje. A sportudvaron található kosárlabdapálya felújításra kerül.
Bővítésre, fejlesztésre kerül a mindennapos testneveléshez elengedhetetlenül 
szükséges eszközpark, így az iskola képes lesz 24 osztály számára biztosítani 
a mindennapos testnevelést. Az egyénre szabott nevelésen túl a hátrányos helyzetű, 
a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 
nevelését is elősegítő innovatív eszközök kerülnek beszerzésre.
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A Kormány 1558/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
a KDOP-2.1.1/B-12-2012-0049 azonosító számú („Új állandó turisztikai attrakciók létrehozása, és a meglévő 
bemutatóhelyek fejlesztése a várpalotai Thury-várban” című) projekttel összefüggésben a Szindbád 
Kulturális és Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság biztosítéknyújtási 
kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről

A Kormány
 1. megállapítja, hogy

a) a Szindbád Kulturális és Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyetlen 
tagja helyi önkormányzat,

b) az a)  alpontban meghatározott kedvezményezett KDOP-2.1.1/B-12-2012-0049 azonosító számú, „Új állandó 
turisztikai attrakciók létrehozása, és a meglévő bemutatóhelyek fejlesztése a várpalotai Thury-várban” című 
projektjeire megítélt támogatást a nemzeti vagyon fejlesztésére fordítja,

 2. mentesíti az  1.  pont a)  alpontjában meghatározott kedvezményezettet az  1.  pont b)  alpontjában meghatározott 
projektje tekintetében a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 
Szociális Alapból és a  Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) 
Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól,

 3. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy az  1.  pont b)  alpontjában meghatározott projekt 
tekintetében a 2. pont szerinti mentesítés érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök 

A Kormány 1559/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány 
által tervezett köznevelési intézmény fejlesztését célzó kiemelt tervezési felhívás közzétételéről  
és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 5. prioritás keretének növeléséről

A Kormány
 1. jóváhagyja a  NYDOP 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritása keretének 906 900 000 Ft-tal történő 

megnövelését azzal, hogy a keret a meghatározható maximális uniós-hazai aránynak megfelelően a rendelkezésre 
álló uniós források összegéig elszámolásra kerül,

 2. egyetért azzal, hogy az NYDOP 5. prioritásának vonatkozásában a 2007–2013 programozási időszakban az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból, az  Európai Szociális Alapból és a  Kohéziós Alapból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 29/A–29/C.  § szerinti többlet-kötelezettségvállalás 
a jövőben csak az 1. pontban foglaltak figyelembevételével legyen vállalható,

 3. megállapítja a  Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterv 5. prioritását a  1.  melléklet 
szerint,

 4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  NYDOP-5.3.1. azonosító számú, „Kis- és mikrotérségi oktatási 
hálózatok és központjaik fejlesztése” című konstrukció keretében a  Magyarországi Németek Általános Művelődési 
Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány által tervezett közoktatási projektre 1 209 000 000 Ft 
elszámolható közkiadás keretösszeggel biztosítson kiemelt tervezési felhívást.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a Korm. határozat közzétételét követő 30. nap

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1559/2013. (VIII. 15.) Korm. határozathoz

1/1

Nyugat-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
2,15 2,71 1,44

              Tervezett ESZA arány (%): 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
21,18 0,94 1,89 4,41 0,00 28,42

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

2011 2012 2013

5.1.1. Szociális infrastruktúra és szolgáltatások 
fejlesztése 0,26 0,01 0,00  Bölcsödék fejlesztése. emberi erőforrások minisztere

5.2.1. Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 1,89 0,60 0,00

Alapellátás fejlesztése, helyi egészségházak kialakítása. 
Kistérségi járóbeteg-ellátó központok fejlesztése.
Egészségügyi rehabilitációs ellátási központok kialakítása, rehabilitáció 
szolgáltatások fejelsztése a lakossági hozzáférés növelése és a földrajzi-
regionális és szakmai-tartalmi egyenlőtlenségeinek csökkentése érdekében.

emberi erőforrások minisztere

5.3.1. Kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok 
és központjaik fejlesztése 0,00 2,10 1,21 Közoktatási intézmények fejlesztése. emberi erőforrások minisztere  közigazgatási és igazságügyi miniszter

5.4.1. A regionális információs társadalom 
kiteljesítése 0,00 0,00 0,23 Térségi közigazgatási és közszolgáltatási rendszerek informatikai fejlesztése. emberi erőforrások minisztere  közigazgatási és igazságügyi miniszter

2,15 2,71 1,44

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

5.

I. Prioritás bemutatása: 5. prioritás: Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése
 infrastrukturális fejlesztése

A prioritás kiterjed az egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást, rehabilitációt, hosszú idejű ápolási ellátást, szociális alapszolgáltatást és gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények, óvodák, 
valamint alap- és középfokú oktatási intézmények infrastrukturális, a régió sajátos településszerkezetét figyelembe vevő  fejlesztésére. A prioritás hozzájárul a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes 
hozzáféréshez szükséges infrastruktúra és az e-közigazgatás fejlesztéséhez.

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkező további miniszter
A konstrukció célja

6,29
Összesen

Konstrukció kódja Konstrukció neve

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

5. Prioritás összesen

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető 
kerete

(Mrd Ft)
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A miniszterelnök 107/2013. (VIII. 15.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között az államhatáron átvezető közúti 
kapcsolatok fejlesztéséről szóló Keretmegállapodás módosításáról szóló megállapodás létrehozására adott 
felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a nemzeti fejlesztési miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és a  Szlovén Köztársaság Kormánya között az  államhatáron átvezető 

közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló Keretmegállapodás módosításáról szóló megállapodás (a  továbbiakban: 
megállapodás) létrehozásával;

 2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a  tárgyalásokon 
részt vevő személyeket kijelölje;

 3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások eredményeként 
előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

 4. felhívom a külügyminisztert, hogy a megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
 5. felhívom a  nemzeti fejlesztési minisztert, a  külügyminisztert, valamint a  közigazgatási és igazságügyi minisztert, 

hogy a  megállapodás létrehozását követően a  megállapodás végleges szövegének megállapítására való 
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség 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://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.


	A Kormány 308/2013. (VIII. 15.) Korm. rendelete
	a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosításáról

	A belügyminiszter 45/2013. (VIII. 15.) BM rendelete
	a könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthető beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről, továbbá egyes BM rendeletek módosításáról

	A honvédelmi miniszter 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelete
	az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról

	A közigazgatási és igazságügyi miniszter 21/2013. (VIII. 15.) KIM rendelete
	a közigazgatási és igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 
6/2011. (II. 24.) KIM rendelet módosításáról

	A vidékfejlesztési miniszter 71/2013. (VIII.  15.) VM rendelete
	a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

	A Kormány 1533/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
	a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

	A Kormány 1534/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
	az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között megkötendő szabadkereskedelmi megállapodás hatásait vizsgáló Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról

	A Kormány 1535/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
	a Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

	A Kormány 1536/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
	a Magyarország és Japán között a szociális biztonságról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

	A Kormány 1537/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
	a Magyarország és a Szerb Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

	A Kormány 1538/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
	a határon túli regionális civil központok létrehozásának támogatásáról

	A Kormány 1539/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
	a Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ beruházás előkészítési feladatainak támogatásához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1540/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
	a Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál (Café Budapest) helyzete hosszú távú rendezésének előkészítése, valamint 2014-es megrendezése érdekében szükséges átmeneti intézkedésekről

	A Kormány 1541/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
	a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználása a Nemzeti Védelmi Szolgálat személyi állományának megerősítése érdekében

	A Kormány 1542/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
	a fertődi Esterházy-kastély rekonstrukciójához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1543/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
	a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról

	A Kormány 1544/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
	a Közlekedés Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról

	A Kormány 1545/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
	az európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer felállításának módjáról

	A Kormány 1546/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
	a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004 azonosító számú („Hatvan és térsége települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

	A Kormány 1547/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
	a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035 azonosító számú („Dombóvár és térsége ivóvízminőség javító programja” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

	A Kormány 1548/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
	a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0013 azonosító számú („Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrész csatornázása” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

	A Kormány 1549/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
	a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú („Duna–Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program” című) projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról

	A Kormány 1550/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
	a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0012 azonosító számú („Bagamér Nagyközség Szennyvízcsatornázása” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

	A Kormány 1551/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
	a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0019 azonosító számú [„Szolnok (kiz.)–Szajol (kiz.) vasútvonal rekonstrukciójának kivitelezése” című] nagyprojekt javaslat jóváhagyásáról és a projekt 
2015. december 31-e után felmerülő költségeinek fedezetének biztosításáról

	A Kormány 1552/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
	a KÖZOP-2.4.0-09-2010-0001 azonosító számú [„Budapest–Kelenföld–Székesfehérvár vasútvonal átépítésének (1. ütem) előkészítése” című] projekt támogatásának csökkentéséről 
és a KÖZOP-2.1.0-07-2008-0001 azonosító számú („Budapest–Székesfehérvár–Boba vasútvo

	A Kormány 1553/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
	a KÖZOP-3.5.0-09-2010-0005 azonosító számú („68. sz. főút Nagyatád elkerülés kivitelezési munkáinak elvégzése” című) kiemelt projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról

	A Kormány 1554/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
	a KÖZOP–3.5.0-09-11-2012-0027 azonosító számú [„M4 autópálya Abony–Fegyvernek új Tisza-híddal (kivitelezés)” című] egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról és a projekt 2015. december 31-e után felmerülő költségei fe

	A Kormány 1555/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
	a „62. sz. főút fejlesztése M8 (új Duna-híd) Székesfehérvár közötti szakaszainak kiépítése” című nagyprojekt javaslat támogatásának jóváhagyásáról

	A Kormány 1556/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
	a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0014 azonosító számú („GSM-R rendszer beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások” című) projekt támogatásának módosításáról

	A Kormány 1557/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
	a DDOP-3.1.2/C-13-2013-0001 azonosító számú („Megyervárosi Iskola – Testvérvárosok Terei Általános Iskola fejlesztése” című) projekt akciótervi nevesítéséről

	A Kormány 1558/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
	a KDOP-2.1.1/B-12-2012-0049 azonosító számú („Új állandó turisztikai attrakciók létrehozása, és a meglévő bemutatóhelyek fejlesztése a várpalotai Thury-várban” című) projekttel összefüggésben a Szindbád Kulturális és Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonpro

	A Kormány 1559/2013. (VIII. 15.) Korm. határozata
	a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány által tervezett köznevelési intézmény fejlesztését célzó kiemelt tervezési felhívás közzétételéről 
és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 5. prioritás ke

	A miniszterelnök 107/2013. (VIII. 15.) ME határozata
	Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között az államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló Keretmegállapodás módosításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
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