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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 51/2013. (IX. 10.) BM rendelete
az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat támogatása felhasználásának részletes 
szabályairól szóló 50/2013. (VIII. 27.) BM rendelet módosításáról

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 77. § (2) bekezdés j) pont ja) alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37.  § p)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az  egyes miniszterek, valamint 
a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § b)  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével – a következőket rendelem el:

1. § (1) Az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat támogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 
50/2013. (VIII. 27.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdéstől eltérően Ópusztaszer Község Önkormányzata, mint a  programsorozat kiemelt helyszíne 
legfeljebb 5 000 000 forint összegű támogatásban részesülhet.”

 (2) A Rendelet 4. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  miniszterelnök által felkért munkacsoport vezetőjének javaslata alapján – a  kiemelkedő, változatos 
programelemet tartalmazó programtervekre tekintettel – a  miniszter az  igényelt támogatáson túl kiegészítő 
támogatásról (a  továbbiakban: kiegészítő támogatás) dönthet a  rendelkezésre álló előirányzat-maradvány 
terhére. Amennyiben a  települési önkormányzat a  kiegészítő támogatásra nem tart igényt, azt írásbeli – vissza 
nem vonható  – lemondó nyilatkozatával jelzi a  miniszter felé. A  kiegészítő támogatásra vonatkozó döntésről való 
értesítésre, valamint a kiegészítő támogatás felhasználására és elszámolására a támogatás szabályait kell alkalmazni 
azzal, hogy a  kiegészítő támogatást elnyert önkormányzat által el nem fogadott kiegészítő támogatást vissza kell 
fizetni a központi költségvetésbe.”

 (3) A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A miniszter utalványozása alapján a kincstár
a) a támogatást a 4. § (1) bekezdés,
b) a kiegészítő támogatást a 4. § (3) bekezdés
szerinti döntést követően folyósítja.”

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

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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A belügyminiszter 52/2013. (IX. 10.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2013. évi 
ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről szóló 9/2013. (III. 29.) BM rendelet módosításáról

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII.  törvény 342. § (2) bekezdés 6. és 
11. 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 ), g), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2013.  évi ruházati 
utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről szóló 9/2013. (III. 29.) BM rendelet 3. § a) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(Nem részesül természetbeni ellátásban)
„a) a  Miniszterelnökségnél, a  minisztériumokban, külszolgálaton, a  Terrorelhárítási Központban, a  Nemzeti 
Védelmi Szolgálatnál, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetnél, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodánál, 
a  Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága Tanúvédelmi Szolgálat törzsnél, a  Készenléti 
Rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága Tanúvédelmi Szolgálat Védelemszervező és Információs Osztálynál, 
a  Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága Tanúvédelmi Szolgálat Nemzetközi Műveleti 
Osztálynál, az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Ellátó Igazgatóságnál, a Szervezett 
Bűnözés Elleni Koordinációs Központnál, az  Alkotmányvédelmi Hivatalnál és a  Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál 
szolgálatot teljesítő állomány;”

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

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

Az emberi erőforrások minisztere 63/2013. (IX. 10.) EMMI rendelete
a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás 
vezetéséről szóló 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet és a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra 
vonatkozó szabályokról szóló 45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet módosításáról

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés 
r) pontjában,
a 2. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (6) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló 
19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Könyvtári szakterületen mentesül az (1) bekezdés a) pontja szerinti követelmény alól, aki rendelkezik
a) egyetemi szintű végzettséggel és a könyvtári munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítéssel, vagy
b) a könyvtári munkakör betöltéséhez szükséges egyetemi szintű szakirányú szakképzettséggel.”

 (2) Az R1. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A bejelentés tartalmazza
a) annak a  szakterületnek, részszakterületnek, szakágnak a  megjelölését, amelyen a  bejelentő kulturális szakértői 
tevékenységet folytat;
b) a végzettségre, szakképzettségre utaló adatokat;
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c) a szakmai gyakorlat megszerzésének helyére, idejére utaló adatokat (ideértve a betöltött munka- vagy feladatkört 
és a végzett szakmai tevékenységet); valamint
d) a bejelentés időpontját.
(2) A bejelentéshez mellékelni kell a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló törvényben (a továbbiakban: Kultv.) bizonyítási eszközként meghatározott dokumentumokat.
(3) A  miniszter által vezetett kulturális szakértői nyilvántartás a  közhiteles nyilvántartást megalapozó, a  Kultv.-ben 
meghatározott adatokon túl tartalmazza a bejelentés időpontját.
(4) A bejelentéshez szükséges formanyomtatványt a miniszter rendszeresíti.”

 (3) Az R1. 2. § (1) bekezdésében az „az 1. § b) pontjában” szövegrész helyébe az „a (2a) bekezdésben foglaltak, valamint 
az 1. § b) pontjában” szöveg, a 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „10 éves” szövegrész helyébe a „7 éves” szöveg lép.

 (4) Hatályát veszti az R1.
a) 1. § a) pontjában a „vagy a kulturális örökség védelmével kapcsolatos”,
b) 1. § b) pontjában az „a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szakterületen a régészet;”, valamint
c) 1. § d) pontjában az „ , a kulturális örökség védelmével kapcsolatos”
szövegrész.

2. § (1) A  kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról szóló 45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet 
(a továbbiakban: R2.) 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az ideiglenesen védetté nyilvánított kulturális javak nyilvántartása az (1) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.”

 (2) Hatályát veszti az R2. 2. alcím címében és 2. §-ában a „hatósági” szövegrész.

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

4. §  Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

Az emberi erőforrások minisztere 64/2013. (IX. 10.) EMMI rendelete
a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet 
módosításáról

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008.  évi XCIX.  törvény 47.  § 
(2) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár 
feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § j)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva  – 
a következőket rendelem el:

1. §  A minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet 
2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §  Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 64/2013. (IX. 10.) EMMI rendelethez
„2. melléklet az 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelethez

 1. Kiemelt minősítésű színházművészeti szervezet:
1.1. Önkormányzati fenntartású kiemelt szervezet:

 Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft. (Budapest)
 Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza (Dunaújváros)
 Békéscsabai Jókai Színház (Békéscsaba)
 Békéscsabai Napsugár Bábszínház (Békéscsaba)
 Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft. (Pécs)
 Budaörsi Játékszín (Budaörs)
 Budapest Bábszínház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. (Budapest)
 Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. (Budapest)
 Ciróka Bábszínház (Kecskemét)
 Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. (Kaposvár)
 Gárdonyi Géza Színház (Eger)
 Griff Bábszínház (Zalaegerszeg)
 Harlekin Bábszínház (Eger)
 Hevesi Sándor Színház (Zalaegerszeg)
 Jászai Mari Színház, Népház (Tatabánya)
 József Attila Színház Nonprofit Kft. (Budapest)
 Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény (Veszprém)
 Katona József Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. (Budapest)
 Katona József Színház (Kecskemét)
 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. (Budapest)
 Kövér Béla Bábszínház (Szeged)
 Madách Színház Nonprofit Kft. (Budapest)
 Mesebolt Bábszínház (Szombathely)
 Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. (Miskolc)
 Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. (Nyíregyháza)
 Örkény István Színház Nonprofit Kft. (Budapest)
 Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. – Petőfi Színház (Sopron)
 Radnóti Miklós Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. (Budapest)
 Szigligeti Színház (Szolnok)
 Thália Színház Nonprofit Kft. (Budapest)
 Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. (Budapest)
 Új Színház Nonprofit Kft. (Budapest)
 Vaskakas Bábszínház (Győr)
 Veszprémi Petőfi Színház (Veszprém)
 Vígszínház Nonprofit Kft. (Budapest)
 Vojtina Bábszínház (Debrecen)
 Vörösmarty Színház (Székesfehérvár)
 Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. (Szombathely)

1.2. Önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött kiemelt szervezet:
 Karinthy és Karinthy Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. (Budapest)

 2. Kiemelt minősítésű táncművészeti szervezet:
2.1. Önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött kiemelt szervezet:

 Bozsik Yvette Alapítvány (Budapest)
 Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (Budapest)
 Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. (Budapest)
 Univers’Art Művészeti Egyesület (Budapest)
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 3. Kiemelt minősítésű zeneművészeti szervezet:
3.1. Önkormányzati fenntartású kiemelt szervezet:

 Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft. (Budapest)
 Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft. (Budapest)
 Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. (Szolnok)
 Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. (Bartók Béla Kamarakórus) (Szolnok)
 Zuglói Filharmónia Nonprofit Kft. (Budapest)

3.2. Önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött kiemelt szervezet:
 Budapesti Vonósok Alapítványa (Budapest)
 MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány (Budapest)
 Mendelssohn Kamarazenekar Közhasznú Egyesület (Veszprém)
 Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány (Budapest)
 Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány Purcell Kórus (Budapest)
 Szent Efrém Közhasznú Alapítvány (Budapest)
 Zenei Alapítvány (Budapest)”

A vidékfejlesztési miniszter 76/2013. (IX. 10.) VM rendelete
a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről,  
valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló  
89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 9. pontjában foglalt felhatalmazás 
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. §  A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek 
csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 28. § 
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Tilos olyan növényvédő szert forgalomba hozni, amelynek felhasználhatósági ideje lejárt. A felhasználhatósági 
idő megadása az  engedélyes felelőssége. E  határidő az  engedélyes által meghosszabbítható, amennyiben 
a  tételt reprezentáló, a  vonatkozó szabvány szerinti mintavételt követően, független akkreditált laboratóriumi 
vizsgálattal a  termék megfelelő minősége megállapítható. Az engedélyes köteles a vizsgálati bizonyítványt 5 évig 
megőrizni, és annak másolatát a  kézhezvételt követően haladéktalanul beküldeni az  engedélyező hatósághoz. 
Az  új felhasználhatósági időt újracímkézéssel vagy kiegészítő címkével jól látható módon a  csomagoláson fel kell 
tüntetni.”

2. §  Az R. 30. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Amennyiben a  növényvédő szer felhasználhatósági ideje két évnél rövidebb, a  termék szokásos tárolási 
feltételek melletti, engedélyokirat szerinti felhasználhatósági idejét a  címkén fel kell tüntetni. A  két éves vagy két 
évnél hosszabb felhasználhatósági idejű növényvédő szer címkéjén a gyártó által vállalt felhasználhatósági időt kell 
feltüntetni, amely időszak alatt a gyártó szavatosságot vállal a növényvédő szer minőségéért.”

3. §  Az R. a következő 46. §-sal egészül ki:
„46. § A 28. § (3) bekezdésének, 30. § (10) bekezdésének, valamint a 13. számú melléklet 15. pontjának a műszaki 
szabványok és szabályok, valamint az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén 
információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a  98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel 
módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10.  cikke szerinti előzetes 
bejelentése megtörtént.”
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4. §  Az R. 13. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

6. §  A rendelet tervezetének a  műszaki szabványok és szabályok, valamint az  információs társadalom szolgáltatásaira 
vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti 
előzetes bejelentése megtörtént.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 76/2013. (IX. 10.) VM rendelethez

Az R. 13. számú melléklet 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az engedélyokiratnak tartalmaznia kell a készítmény]
„15. szokásos tárolási feltételek melletti lejárati idejét, ha felhasználhatósági ideje két évnél rövidebb; amennyiben 
felhasználhatósági ideje két éves vagy két évnél hosszabb, a  következő szöveget: „fizikai-kémiai tulajdonságait 
szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi”, ”

A vidékfejlesztési miniszter 77/2013. (IX. 10.) VM rendelete
az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 24. pontjában, a 14. § tekintetében 
a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 15. § tekintetében 
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007.  évi XVII.  törvény 81.  § (4)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint 
a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94.  § a)–c)  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. §  Az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet (a  továbbiakban: R1.) 4.  §-a a  következő 
72. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„72. Kábítószerként kezelendő készítmény: a  kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az  új pszichoaktív 
anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról 
szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 1. melléklet K1, K2 és P2 jegyzékén szereplő, kábítószernek vagy pszichotróp 
anyagnak minősülő hatóanyagot tartalmazó állatgyógyászati készítmény.”

2. §  Az R1. 35. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben a  NÉBIH jóváhagyta az  előterjesztő tagállam által kiadott értékelő jelentést, az  SPC-t, valamint 
a  címkét, a  használati utasítást és a  nyomdai végleg-mintát, a  kérelmező kérelmére – az  állategészségügyi, 
közegészségügyi, illetve környezeti kockázatok, valamint egyéb szakmai szempontok figyelembevételével – 
engedélyezheti az  állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatalát anélkül, hogy megvárná a  2001/82/EK 
irányelv 36–38. cikkében meghatározott eljárás kimenetelét. Ebben az esetben az engedély megadása nem jelent 
kötelezettséget az eljárás kimenetelére vonatkozóan.”
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3. §  Az R1. 43. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Nem minősül gyártásnak,
a) ha az  elkészítést, szétosztást (dividálást), a  csomagolás – az  elsődleges csomagolóanyag kivételével – vagy 
kiszerelés változtatását kizárólag kiskereskedelmi ellátás céljából, állatorvosnak magáncélú felhasználásra 
közforgalmú gyógyszertárban gyógyszerész végzi;
b) ha a csomagolás módosítását az elsődleges csomagolóanyag megbontása nélkül a kiskereskedelmi tevékenység 
során állatorvos vagy gyógyszerész végzi a 72. §-ban foglaltak szerint.”

4. §  Az R1. 46. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  kábítószerként kezelendő készítmények használata esetén a  kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, 
valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és 
jegyzékeinek módosításáról szóló kormányrendelet (a  továbbiakban: kábítószer R.) előírásai alapján, a  kábítószer-
prekurzornak minősülő hatóanyagok használata esetén a  kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes 
hatósági eljárási szabályok, valamint a  hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló kormányrendelet 
(a továbbiakban: prekurzor R.) előírásai alapján kell eljárni.”

5. §  Az R1. 68. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és egyidejűleg az R1. 68. § (2) bekezdése 
a következő c) ponttal egészül ki:
[A nagykereskedő közvetlen felhasználás céljára kiszolgálhat]
„b) – a  kábítószerként kezelendő készítményekkel történő kiszolgálást kivéve – állatorvost, állatorvosi rendelőt, 
-szakrendelőt (rendelőintézet), állatkórházat és állatklinikát e  rendelet vonatkozó rendelkezéseivel összhangban; 
a  kiszolgálás feltétele az, hogy a  nagykereskedő a  vevőnek a  tevékenysége gyakorlásához szükséges hatósági 
engedélyének másolatát előzetesen beszerezze; a  vény nélkül kiadott, egyébként vényköteles állatgyógyászati 
készítmény esetében az  átvétel igazolására szolgáló dokumentumon az  állatorvos nevét olvasható formában, 
aláírását, bélyegzőlenyomatát és kamarai tagsági számát vagy annak hiányában lakcímét jól láthatóan fel kell 
tüntetni;
c) kábítószerként kezelendő készítményekkel a  kábítószer R. szerint nyilvántartásba vett állatgyógyászati 
intézményt, szolgáltató állatorvost, valamint állatorvost alkalmazó telepet, állatkertet, vadasparkot, amennyiben 
a  nagykereskedőt az  Országos Rendőr-főkapitányság a  kábítószer R. alapján nyilvántartásba vette, mint 
a  kábítószerként kezelendő állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazóját; a  kiszolgálás feltétele, 
hogy a  nagykereskedő a  vevőnek a  tevékenysége gyakorlásához szükséges hatósági bizonyítványának másolatát 
előzetesen beszerezze.”

6. §  Az R1. 72. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„72.  § (1) Törzskönyvezett állatgyógyászati készítmény csak a  forgalomba hozatali engedélyben előírt kiszerelési 
egységben, illetve gyűjtőcsomagolásban, az engedély mellékletében található jóváhagyott címkével és jóváhagyott 
magyar nyelvű használati utasítással forgalmazható.
(2) Az állatgyógyászati készítmény kiszerelési egységeit a forgalmazás során megbontani tilos, kivéve, ha
a) a forgalomba hozatali engedélyben és a jóváhagyott használati utasításban a bonthatóságot feltüntették,
b) az állatorvos vagy gyógyszerész, vagy felügyeletük mellett a gyógyszertári asszisztens a vásárló kérésére a vény 
nélkül kiadható állatgyógyászati készítményből az eredeti csomagolásnál kisebb mennyiséget ad ki, olyan módon, 
hogy az eredeti csomagolás megbontása a készítmény eltarthatóságát, minőségi jellemzőit nem befolyásolja, vagy
c) az  állatorvos a  vényen vagy megrendelőn valamely vényköteles készítményből a  gyári kiszereléstől eltérő 
mennyiséget rendelt, és az  állatorvos vagy gyógyszerész, vagy felügyeletük mellett a  gyógyszertári asszisztens 
a rendelt mennyiséget adja ki.
(3) A  (2)  bekezdés b) és c)  pontjában szereplő gyógyszerkiadást kizárólag kiskereskedő végezhet, az  elsődleges 
csomagolóanyag megbontása nélkül. A megbontott készítmény a jóváhagyott használati utasítás egy példányával 
a helyszínen nylon fóliában forrasztva adható ki.”

7. §  Az R1. 74. §-a a következő (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A kábítószerként kezelendő állatgyógyászati készítmények rendelésére szolgáló vény tekintetében a 14. számú 
melléklet követelményeit kell alkalmazni.
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(6) A  kábítószerként kezelendő készítmény átvételét a  kábítószerért felelős személy aláírásával és kamarai 
bélyegzőjének lenyomatával igazolja. A  vényeket a  megrendelések időpontjának sorrendjének megfelelően 
folyamatosan növekvő, évenként induló sorszámmal, sorszám/év formátumban kell ellátni.
(7) A bevételezett kábítószerként kezelendő készítmény nevét, gyártóját, gyártási számát, kiszerelését, a kiszerelés 
mennyiségét, az  összesen bevételezett mennyiségét (ml-ben, gramm-ban kifejezve), a  készleten lévő aktuális 
mennyiségét, a  bevételezés idejét, a  bevételezéshez tartozó vény sorszámát, a  beszerzés helyét (cégnév, cím) 
a  kábítószerként kezelendő készítmények rendeléséről és felhasználásáról szóló nyilvántartásban fel kell tüntetni. 
Felhasználáskor a  nyilvántartásban rögzíteni kell a  felhasználás időpontját, a  felhasznált készítmény nevét, 
a készítmény felhasznált mennyiségét (ml, gramm), zárókészletét, a felhasználás célját (beteg állat adatai) és az állat 
tulajdonosának adatait (név, lakcím/telephely).”

8. §  Az R1. 81. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  forgalomba hozatali engedélyben vagy az  engedély megadását követően az  engedély módosításával 
a  NÉBIH nem szab más feltételeket, a  forgalomba hozatali engedély jogosultja köteles valamennyi, a  79.  § 
(3) bekezdésében felsorolt adatokról jelentést készíteni, és azt rendszeres gyógyszerbiztonsági jelentés formájában
a) a forgalomba hozatal megkezdéséig
aa) a NÉBIH kérésére azonnal,
ab) az engedély keltétől félévenként,
b) a forgalomba hozatalt követően
ba) a NÉBIH kérésére azonnal,
bb) az első két évben félévenként,
bc) az első két évet követő két évben évenként,
bd) az első négy évet követően háromévenként,
c) a forgalomba hozatali engedély megújításakor
a jelentés által lefedett időtartam záródátumát követő 2 hónapon belül a NÉBIH részére megküldeni. A b) pont alatti 
jelentések kiinduló időpontja az ab) pont szerint megadott utolsó jelentés záródátuma.”

9. §  Az R1. 114/Q. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az egyéb gyógyhatású készítményeket kizárólag a  jóváhagyott termékismertetőben foglaltakkal összhangban 
lehet reklámozni. A reklámozásra vonatkozó előírás megszegése esetén a járási állategészségügyi hivatal
a) az első megszegés esetén figyelmezteti az érintettet,
b) két éven belüli további megszegés esetén kezdeményezi az engedély visszavonását.”

10. §  Az R1. 117. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:]
„d) Az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendelete (2012. május 22.) a biocid termékek forgalmazásáról és 
felhasználásáról.”

11. §  Az R1. 8. számú melléklet II. fejezet 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. Csak eredeti és sértetlen csomagolású, valamint magyar nyelvű használati utasítással rendelkező készítmény 
adható ki. Nem adható ki megbontott kiszerelési egység, kivéve, ha a bonthatóság az adott készítmény jóváhagyott 
használati utasításában feltüntetésre került, illetve a 72. § (2) és (3) bekezdése szerinti esetekben.”

12. §  Az R1. az 1. melléklet szerinti 14. számú melléklettel egészül ki.

13. §  Az R1.
1. 21/E.  § (2)  bekezdésében az  „a NÉBIH, az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” 

szövegrész helyébe az  „a NÉBIH, az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság, valamint 
a járási állategészségügyi hivatal” szöveg,

2. 74.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „beleértve a  kábítószernek, kábítószer-prekurzornak, illetve pszichotróp 
anyagnak minősülő” szövegrész helyébe a  „beleértve a  kábítószerként kezelendő és a  kábítószer-
prekurzornak minősülő” szöveg,
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3. 98.  § (2)  bekezdésében a „kábítószernek, kábítószer-prekurzornak, illetve pszichotróp anyagnak minősülő” 
szövegrész helyébe a „kábítószerként kezelendő készítménynek, illetve kábítószer-prekurzornak minősülő” 
szöveg,

4. 2. számú melléklet 2. rész C.  pont 1.1.  pont c)  alpontot követő bekezdésben az „az MgSzH Központhoz” 
szövegrész helyébe az „a NÉBIH-hez” szöveg,

5. 3. számú melléklet 2. rész E.  pont 2.  alpontjában az „az MgSzH Központ” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” 
szöveg

lép.

14. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet (a  továbbiakban: R2.) 9.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  támogatási kérelmet folyamatosan, 2013. április 2-től forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. november 
15-ig lehet benyújtani postai úton, papír alapon az  MVH által rendszeresített és az  MVH honlapján közzétett 
formanyomtatványon a koordináló szervezet székhelye szerint illetékes MVH regionális kirendeltségéhez.”

 (2) Az R2. a következő 17. §-sal egészül ki:
„17.  § E  rendeletnek az  állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet módosításáról szóló 
77/2013. (IX. 10.) VM rendelettel [a továbbiakban: 77/2013. (IX. 10.) VM rendelet] megállapított 9. § (1) bekezdését 
a 77/2013. (IX. 10.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

15. § (1) A  sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott „de minimis” támogatásról szóló 
67/2013.  (VII.  29.) VM rendelet (a  továbbiakban: R3.) 2.  § (7) és (8)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések 
lépnek:
„(7) A  gépkatalógusban szereplő gép, technológiai berendezés beszerzése esetén a  támogatás alapja 
a  gépkatalógusban szereplő referenciaár. Amennyiben a  beszerzés költsége meghaladja a  gépkatalógusban 
szereplő referenciaárat, a támogatás alapja – a beszerzés költségétől függetlenül – a gépkatalógusban szereplő ár.
(8) A gépkatalógusban nem szereplő hűtőtérrel rendelkező tehergépjárművek beszerzése árajánlat alapján történik. 
A  támogatás alapja az  árajánlatban szereplő ár; amennyiben ezt a  beszerzés költsége meghaladja, a  támogatás 
alapja – a beszerzés költségétől függetlenül – az árajánlatban szereplő ár.”

 (2) Az R3. 2. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A  forinttól eltérő pénznemben kiállított árajánlat esetén a  forintra történő átváltáskor a  támogatási 
kérelem benyújtása hónapjának első napján érvényes, az  Európai Központi Bank által közzétett devizaárfolyam 
alkalmazandó.”

 (3) Az R3.
a) 7.  § (1)  bekezdés d) és e)  pontjában, valamint (2)  bekezdésében a „hatósági igazolást” szövegrész helyébe 

a „hatósági bizonyítványt”,
b) 11. § (5) bekezdésében a „kifizetési kérelem” szövegrész helyébe a „támogatási kérelem”
szöveg lép.

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Ez  a  rendelet az  állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/82/EK 

parlamenti és tanácsi irányelv 33. cikk (6) bekezdésének, 44. cikk (2) bekezdésének, 67. cikk a) pontjának, 75. cikk 
(5) bekezdésének és 77. cikk (1) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

 (3) Ez a rendelet a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU parlamenti 
és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 77/2013. (IX. 10.) VM rendelethez
„14. számú melléklet a 128/2009. (X. 6.) FVM rendelethez

A kábítószerként kezelendő állatgyógyászati készítmények rendeléséhez használandó vényre 
vonatkozó követelmények és a vény mintája

I. RÉSZ

A kábítószerként kezelendő állatgyógyászati készítmény kizárólag állatorvosi vényen rendelhető, az  alábbiak 
betartásával:
 1. Az állatorvosi vényt két példányban kell kiállítani és az  állatorvos mindkét példányt aláírásával és kamarai 

bélyegzőjének, intézmény esetén az intézmény hivatalos bélyegzőjének lenyomatával érvényesíti.
 2. A vény bal felső sarkában az „Rp.” betűket kell feltüntetni.
 3. A készítmény pontos, a forgalomba hozatali engedélyben megadott nevét az A.U.V. jelzést is alkalmazva kell 

feltüntetni.
 4. A készítmény hatáserősségét arab számmal és betűvel kell feltüntetni. Amennyiben a  készítménynek csak 

egy hatáserőssége engedélyezett, ez a pont elhagyható.
 5. A készítmény kiszerelését arab számmal és betűvel kell feltüntetni.
 6. A készítmény kiszerelésének számát római számmal és betűvel, latin nyelven kell feltüntetni
 7. „Az orvos kezéhez” kifejezést fel kell tüntetni.
 8. A vényen a „Használati utasítás szerint” kifejezést feltüntetni nem lehet.
 9. A vényen javítani nem lehet.
10. A vény a felírást követő harmadik napon túl érvényét veszti.
11. A vény fejlécén fel kell tüntetni szolgáltató állatorvos esetében a  szolgáltató állatorvos nevét, székhelyét, 

telefonszámát, kamarai tagsági számát, állategészségügyi szolgáltató intézmény esetében az  intézmény 
nevét, székhelyét, telefonszámát, működési engedélyének számát.

II. RÉSZ

A kábítószerként kezelendő állatgyógyászati készítmény rendeléséhez szükséges vény mintája
„Állat-egészségügyi szolgáltató neve 

Székhelye 
Telefonszáma 

Működési engedély száma”
_______________________________________________________________________________________________

Rp.                       Dátum

……………………………… A.U.V.
„hatáserősség”

„kiszerelési egység”
Da scatulam originalem No xxx ( Xxxxxxx )
S.: Az orvos kezéhez.

„Aláírás” „Pecsét”

No: sorszám/év”
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A vidékfejlesztési miniszter 78/2013. (IX. 10.) VM rendelete
a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági 
csekély összegű (de minimis) támogatásról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007.  évi XVII.  törvény 81.  § (4)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint 
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában:
  1. állattartó: a  tartási helyek, a  tenyészetek és az  ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási 

rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet] szerint 
nyilvántartásba vett tenyészet tartója;

  2. birtokon tartás: a beszerzett tenyészsertésnek az állattartó tenyészetében történő tartása;
  3. elszámolható költség: a beszerzett tenyészsertésnek, illetve eszköznek az általános forgalmi adó összegét nem 

tartalmazó vételára, amelynek import tenyészsertés beszerzése esetén részét képezi az általános forgalmi adó 
összegét nem tartalmazó szállítási költség is;

  4. eszköz: a  sertés üzemi sajátteljesítmény vizsgálat végzéséhez szükséges mérleg, a  törzskönyvi rendszer 
használatára alkalmas számítógépes konfiguráció, és a  sertés mesterséges termékenyítéshez szükséges 
laboratóriumi felszerelés;

  5. KN: a  vám- és a  statisztikai nómenklatúráról, valamint a  Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i  
2658/87/EGK tanácsi rendelet szerinti kombinált nómenklatúra;

  6. mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás: az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági 
termelőágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2007. 
december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet szerinti támogatás;

  7. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 
kapcsolatos eljárásról és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6.  §-ában 
meghatározott vállalkozás;

  8. sertés ENAR: a  sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 
116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet [a  továbbiakban: 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet] 2.  § 10.  pontja szerinti 
fogalom;

  9. Sertés Törzskönyvi Adatbázis: a  tenyésztő szervezeti- és fajtaelismerés rendjéről szóló 123/2005. (XII. 27.) 
FVM rendelet 12.  §-a szerinti, a  tenyésztési hatóság által hitelesített, a  törzskönyvezést végző tenyészetek, 
valamint a Magyarországon törzskönyvezett fajtatiszta sertések törzskönyvi adatait tartalmazó adatbázis;

10. tenyészet: a 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 2. § 17. pontja szerinti fogalom;
11. tenyészsertés: az  állattenyésztésről szóló 1993.  évi CXIV.  törvény (a  továbbiakban: Átv.) alapján elismert 

hazai vagy az  uniós jogi aktusok alapján elfogadott külföldi tenyésztő egyesület vagy szövetség által 
származásigazolással ellátott hazai, vagy import fajtatiszta kansüldő és kocasüldő, amelynek tenyészértéke 
megállapításra került, és szerepel, vagy – import állat esetében – honosítható a  fajta magyarországi 
törzskönyvében;

12. TIR: a 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerinti Tenyészet Információs Rendszer;
13. törzskönyvezett sertéstenyészet: az  a  sertéstenyészet, ahol az  elismert sertéstenyésztő egyesület vagy 

szövetség által végzett, az Átv. előírásainak megfelelő törzskönyvezés folyik.

2. A támogatás jellege, célja

2. § (1) E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe
a) tenyészsertés,
b) a sertés üzemi sajátteljesítmény vizsgálat végzéséhez szükséges mérleg,
c) a törzskönyvi rendszer használatára alkalmas számítógépes konfiguráció, és
d) a sertés mesterséges termékenyítéshez szükséges laboratóriumi eszköz beszerzéséhez.
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 (2) Támogatás az  1.  melléklet szerinti követelményeknek megfelelő tenyészsertések és eszközök beszerzéséhez 
nyújtható.

3. A támogatás igénybevételének feltételei

3. §  A támogatás igénybevételére annak a törzskönyvezett sertéstenyészetnek az állattartója jogosult, aki vagy amely
a) a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007.  évi XVII.  törvény szerinti nyilvántartásba-vételi 
kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a  támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi 
nyilvántartásba vételét az ügyfél-nyilvántartási rendszerben;

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában:
ba) nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással, vámtartozással, vagy adók módjára 

behajtható köztartozással, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést 
engedélyezett,

bb) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, és
bc) nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak;

c) a  támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a  támogatási kérelmében szereplő törzskönyvezett 
sertéstenyészet állattartójaként szerepel a TIR nyilvántartásban;

d) tenyészete szerepel a Sertés Törzskönyvi Adatbázisban törzskönyvezett sertéstenyészetként;
e) a  törzskönyvezéssel kapcsolatos feladatokat maradéktalanul ellátja, a  törzskönyvezéssel kapcsolatos 

jogszabályi előírásokat betartja, valamint a  tenyésztő szervezet tenyésztési programjában szereplő 
feladatokat maradéktalanul végrehajtja;

f ) a  tenyészetében tartott sertésállomány vonatkozásában a  116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet jelölésről és 
nyilvántartásról szóló előírásait betartja;

g) vállalja, hogy
ga) az 1. melléklettel összhangban a tenyészállatokat, illetve eszközöket beszerzi,
gb) a  támogatás alapját képező tenyészsertéseket a  kifizetési határozat kézhezvételét követő naptól 

kezdődően egy éven át folyamatosan birtokán tartja, valamint
gc) az eszközöket a jóváhagyó kifizetési határozat kézhezvételét követő naptól kezdődően egy éven át 

rendeltetésszerűen használja.

4. A támogatás forrása, keretösszege és mértéke

4. § (1) A  támogatás forrása a  Magyarország 2013.  évi központi költségvetéséről szóló 2012.  évi CCIV.  törvény  
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím,  
4. A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása jogcímcsoporton elkülönített 98 millió forint 
keretösszeg.

 (2) A  kifizethető támogatás mértéke a  beszerzett tenyészsertés, illetve eszköz elszámolható költsége, de legfeljebb  
– tenyészsertésenként és eszközönként – a 2. mellékletben feltüntetett összeg.

 (3) Támogatás állattartónként a 2013. évre vonatkozóan egy alkalommal nyújtható.
 (4) A  megállapított támogatás összege nem haladhatja meg az  állattartó rendelkezésére álló szabad mezőgazdasági 

csekély összegű (de minimis) támogatás keretének megfelelő forintösszeget.

5. A támogatási kérelem benyújtása

5. § (1) A  támogatási kérelmet a  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH) részére, az  általa 
rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon 2013. szeptember 30-tól 2013. október 15-ig terjedő 
időszakban postai úton kell benyújtani.

 (2) Az állattartónak a támogatási kérelemben nyilatkoznia kell arról, hogy
a) nincs adók módjára behajtandó köztartozása vagy lejárt esedékességű adótartozása, vámtartozása, kivéve, 

ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;
b) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt;
c) nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.
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 (3) A  támogatási kérelemhez mellékelni kell a  Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesületének (a  továbbiakban: 
FSE) igazolását arról, hogy a tenyészet törzskönyvezett sertéstenyészet.

6. A támogatási kérelem elbírálása

6. § (1) Az MVH a  támogatási kérelmeket a benyújtásuk sorrendjében bírálja el. A benyújtási sorrendet a kérelem teljessé 
válásának időpontja határozza meg. Az azonos napon benyújtott kérelmeket a támogatási összeg szerint növekvő 
sorrendben kell elbírálni.

 (2) A forrás kimerülését követően benyújtott kérelmet az MVH elutasítja.
 (3) A támogatás összegének euróra történő átváltásakor a 7. § (6) bekezdése szerinti forint/euró árfolyam alkalmazandó.
 (4) Az állattartó a tenyészsertések és az eszközök beszerzését az (1) bekezdés szerinti támogatási kérelem benyújtását 

követően kezdheti meg.

7. Kifizetési kérelem

7. § (1) A kifizetési kérelmet az MVH részére, az általa rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon a támogatási 
döntésben jóváhagyott beszerzés megvalósítását követően, de legkésőbb a  támogatási döntés kézhezvételétől 
számított 120 napon belül kell benyújtani.

 (2) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell:
a) az elszámolható költséget igazoló, az állattartó nevére kiállított számla másolatát;
b) az elszámolható költség kifizetését igazoló bizonylat másolatát;
c) az  idegen nyelven kiállított bármilyen dokumentum esetében a  szakfordítói vagy tolmács képesítéssel 

rendelkező személy által készített magyar nyelvű fordítást, valamint a  fordítást végző személy szakfordítói 
vagy tolmács képesítését igazoló okirat másolatát;

d) az  FSE igazolását az  állattartó által beszerzett tenyészsertésekről és eszközökről, valamint a  támogatás 
igénybevételéhez szükséges tenyésztéssel kapcsolatos feltételek meglétéről, amely tartalmazza, hogy 
a  tenyészet törzskönyvezett sertéstenyészet, továbbá a  beszerzett tenyészállatok és eszközök megfelelnek 
az 1. mellékletben foglalt követelményeknek;

e) az  állattartó nyilatkozatát arról, hogy vállalja a  birtokon tartási, illetve az  üzemeltetési kötelezettséget 
a 9. §-ban meghatározottak szerint;

f ) tenyészsertések esetében a  származási igazolás és a  116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet szerinti sertés 
szállítólevél másolatát;

g) eszközök esetében, amennyiben az  adott eszköznél értelmezhető, a  garanciális és szavatossági jogok 
érvényesítéséhez szükséges okiratok másolatát.

 (3) A számla kiállításának időpontja nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtásának időpontjánál.
 (4) A számlának tartalmaznia kell

a) a tenyészsertés, illetve az eszköz pontos megnevezését;
b) a tenyészsertés fajtáját és egyedi azonosítóját;
c) az eszköz KN kódját, és amennyiben rendelkezik vele, egyedi azonosítóját.

 (5) Kizárólag a  készpénzzel vagy banki átutalással, és csak a  kifizetési kérelem benyújtásáig teljes mértékben 
kiegyenlített költségek számolhatók el. Lízing konstrukcióval érintett számlák nem szolgálhatnak a  költségek 
elszámolásának alapjául; az ilyen módon kiegyenlített összegek alapján támogatás nem vehető igénybe.

 (6) Amennyiben a  számla az  elszámolható költség összegét nem forintban tartalmazza, úgy a  számla összegének 
forintra történő átváltásakor a  támogatási kérelem benyújtásának napját megelőző hónap utolsó napján 
érvényes, az  Európai Központi Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam 
alkalmazandó.

 (7) A számla nem képezheti támogatás alapját, ha a számlát más támogatáshoz – részben vagy egészben – elszámolták.

8. §  Az MVH a  támogatást egy összegben – a  forrás rendelkezésre állása esetén – a  kifizetési kérelemről szóló pozitív 
döntés meghozatalát követő 30 napon belül folyósítja.
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8. Tartási, üzemeltetési kötelezettség

9. § (1) A  törzskönyvezett sertéstenyészet állattartója a  kifizetési kérelmében megjelölt, a  támogatás alapját képező 
tenyészsertéseket köteles a  jóváhagyó kifizetési határozat kézhezvételét követő naptól kezdődően egy éven át 
folyamatosan birtokán tartani, valamint az eszközöket a jóváhagyó kifizetési határozat kézhezvételét követő naptól 
kezdődően egy éven át rendeltetésszerűen használni (a továbbiakban: üzemeltetési kötelezettség).

 (2) Az  MVH-hoz az  elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes 
agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet rendelkezéseinek 
figyelembevételével bejelentett vis maior esetek kivételével a  birtokon tartási kötelezettség alatt a  tenyészetből 
kiszállított tenyészsertés pótlásáról az állattartó haladéktalanul köteles gondoskodni.

 (3) Az  üzemeltetési kötelezettség alatt meghibásodott, üzemképtelen, hibás, vagy hiányzó eszközöket az  állattartó 
köteles saját költségén haladéktalanul kijavíttatni, kicserélni vagy pótolni.

9. A támogatás ellenőrzése, jogkövetkezmények

10. § (1) A támogatási kérelemben, a kifizetési kérelemben és az abban foglaltakat alátámasztó dokumentumokban szereplő 
adatok helytállóságát, a törzskönyvezéssel kapcsolatos, valamint a jelölési és nyilvántartási kötelezettség teljesítését 
a sertés ENAR nyilvántartásba, valamint a Sertés Törzskönyvi Adatbázisba bejelentett adatok alapján adminisztratív 
ellenőrzés útján az MVH ellenőrzi.

 (2) A beszerzések helyszíni ellenőrzése a kifizetési kérelmek legalább 5%-ára terjed ki.
 (3) A  tartási, valamint üzemeltetési kötelezettség elmulasztása esetén az  intézkedésben való jogosulatlan részvételre 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
 (4) Az  állatokra és a  tenyészetre vonatkozó adminisztratív ellenőrzés során kizárólag azon adatok tekinthetőek 

a támogatás szempontjából elfogadottnak, amelyek a TIR, illetve a sertés ENAR nyilvántartásba, valamint az egyedi 
tenyészállat adatokat tartalmazó Sertés Törzskönyvi Adatbázisba bejelentésre kerültek és a  nyilvántartásban 
szerepelnek a kifizetési kérelem benyújtásának napján.

 (5) A  TIR, illetve a  sertés ENAR nyilvántartásba, valamint a  Sertés Törzskönyvi Adatbázisba bejelentett adatok 
helyességéért, a  bejelentés elmaradásáért vagy határidőn túli teljesítéséért az  állattartó felelős, annak minden 
jogkövetkezményével együtt.

10. Záró rendelkezések

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

12. §  Ez a rendelet az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű (de 
minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2007. december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet hatálya 
alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 78/2013. (IX. 10.) VM rendelethez

A beszerzésre kerülő tenyészsertésekkel és eszközökkel kapcsolatos követelmények

 1. Tenyészsertés
A beszerzésre kerülő tenyészsertés fajtája nagyfehér hússertés, lapály sertés, duroc sertés, pietrain sertés és 
hampshire sertés lehet, beleértve a  felsorolt fajtáknak, mint világfajtáknak az  Európai Unió tagállamaiban 
vagy harmadik országokban tenyésztett változatait. A  tenyészsertésnek meg kell felelnie az  1.  § 11.  pontjában 
foglaltaknak. A kocasüldők kora a vásárlás időpontjában 5–10 hónap között lehet.

 2. Állatmérleg
Közvetlenül a  gyártótól vagy forgalmazótól beszerzett új mérleg, amely a  Sertés Teljesítményvizsgálati 
Kódex sajátteljesítmény-vizsgálat fejezetében előírtaknak megfelelő, teljesen mobil, elektronikus, saját belső 
akkumulátorról is működtethető kiértékelő műszerrel ellátott 1 kg-os pontosságú állatmérleg.

 3. Telepi számítógép
Közvetlenül a gyártótól vagy forgalmazótól beszerzett új számítógép és új nyomtató, amelyek megfelelnek az alább 
meghatározottaknak, azokkal egyenértékűek, azonos vagy nagyobb teljesítményre képesek.
– Processzor órajele: 3300 MHz
– Memória: 4GB/1333 MHz DDR3
– Winchester: 500 GB HDD
– Optikai meghajtó: DVD író/olvasó
– Monitor: 19” LCD monitor
– Egér, billentyűzet
– Szünetmentes tápegység
Operációs rendszerek, programok:
– Microsoft Windows 64 bites operációs rendszer
– Microsoft Office programcsomag
Nyomtató:
– lézernyomtató tonerrel

 4. Laboratóriumi eszközök
Közvetlenül a  gyártótól vagy forgalmazótól beszerzett új eszközök, amelyek megfelelnek a  sertés mesterséges 
termékenyítés követelményeinek.

2. melléklet a 78/2013. (IX. 10.) VM rendelethez

A támogatás maximális mértéke

A 

Sorszám

B 

Megnevezés

C 

A maximális támogatás 

mértéke

Ft/egység

 1. Tenyészsertések  
 2. Import kanok (szállítási költséggel) 600 000
 3. Hazai kanok 250 000
 4. Import kocasüldők (szállítási költséggel) 150 000
 5. Hazai kocasüldők 75 000
 6. Állatmérleg  
 7. Elektronikus mobil mérleg 600 000
 8. Telepi számítógép  
 9. Telepi számítógép és nyomtató 200 000

 10. Laboratóriumi eszközök  
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 11. Mikroszkóp 200 000
 12. Melegítő tárgyasztal 180 000
 13. Spermatároló szekrény 220 000
 14. Sterilizáló 200 000
 15. Vízfürdő 150 000
 16. Mágneses folyadékkeverő 180 000
 17. Sűrűség mérő 30 000
 18. Termosz 15 000
 19. Folyadék hőmérő 5 000
 20. Sperma hőmérő 5 000
 21. Lombik, pohár (összesen) 30 000
 22. Fantom 250 000
 23. Gumiszőnyeg 35 000
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 71/2013. (IX. 10.) OGY határozata
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elnökének és tagjainak megválasztásáról szóló 
95/2010. (X. 15.) OGY határozat módosításáról*

 1. Az  Országgyűlés a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 
125. § (3) bekezdése alapján

dr. Karas Monika Zsuzsannát 

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elnökévé

megválasztja.

 2. E határozat elfogadásakor lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Göndör István s. k., Dr. Szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2013. szeptember 9-i ülésnapján fogadta el.

A Kormány 1630/2013. (IX. 10.) Korm. határozata
a Santiago de Chilei Nagykövetség újranyitásához kapcsolódó feladatokról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy Santiago de Chile székhellyel magyar nagykövetség nyíljon Chilében, és a  nagykövetség 

konzuli kerülete Chile egész területére kiterjedjen;
 2. felhatalmazza a  külügyminisztert az  1.  pontban meghatározott külképviselet újranyitásához szükséges 

diplomáciai lépések megtételére és az érintett ország külügyminisztériumának tájékoztatására, továbbá megbízza 
a külképviselet megnyitásával összefüggő feladatok végrehajtásával;

Felelős: külügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. tudomásul veszi, hogy az 1.  pontban megnevezett külképviselet megnyitásával kapcsolatosan a  kiküldötti és 
a helyi alkalmazotti létszám, továbbá az egyszeri beruházási és működési kiadások a Külügyminisztérium 2013. évi 
költségvetésében nem kerültek megtervezésre, ezért erre előirányzat biztosítása szükséges a  Külügyminisztérium 
számára;

 4. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  1.  pontban megnevezett külképviselet megnyitásához szükséges 
fedezet biztosítását célzó fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítást engedélyezze a Külügyminisztérium részére;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 külügyminiszter
Határidő: azonnal

 5. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  1.  pontban megnevezett külképviselet működésével kapcsolatos 
kiadások 2014. évtől a Külügyminisztérium költségvetésében kerüljenek megtervezésre;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 külügyminiszter
Határidő: folyamatos
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 6. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási 
és az  igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 
1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat 4.  pontja alapján gondoskodjon a  Külügyminisztérium Központi Igazgatás 
mindenkori engedélyezett létszámának 2 fővel, a  Külügyminisztérium Külképviseletek Igazgatás mindenkori 
engedélyezett létszámának 4 fővel történő növeléséről;

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
 külügyminiszter
Határidő: folyamatos

 7. felhívja a  külügyminisztert az  1.  pontban megnevezett külképviselet megnyitásához kapcsolódó feladatok 
teljesítéséhez szükséges beszerzések lefolytatására azzal, hogy a  beszerzések mentesülnek a  külön határozatban 
elrendelt beszerzési tilalom alól.

Felelős: külügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1631/2013. (IX. 10.) Korm. határozata
a szombathelyi sportcélú beruházásokkal kapcsolatos egyes kérdésekről

A Kormány felhívja a  kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati 
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztost, hogy készítsen előterjesztést a  szombathelyi sportcélú beruházások 
beruházási, megvalósíthatósági koncepciójáról, a  beruházás ütemezéséről a  beruházási források évenkénti 
megbontásával.

Felelős: a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati 
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos

Határidő: 2013. szeptember 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1632/2013. (IX. 10.) Korm. határozata
a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról

A Kormány
 1. a további intézkedésig fel nem használható 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 

előirányzat-maradványokból
a) az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152.  § 

(5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1. melléklet szerint a felhasználását engedélyezi és
b) az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

a 2. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
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 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, valamint a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon 
a  Dunamelléki Református Egyházkerület „Kárpátmedencei Református Fiatalok Háza” projekt megvalósításához 
2014. évben szükséges, legfeljebb 300,0 millió forint összegű forrásnak a 2014. évi központi költségvetés tervezése 
során az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben történő biztosításáról.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2014. évi központi költségvetés tervezése

 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, valamint a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon 
a  Tiszáninneni Református Egyházkerület „Károlyi Gáspár program” megvalósításához 2014. évben szükséges, 
legfeljebb 350,0 millió forint összegű forrásnak a  2014. évi központi költségvetés tervezése során az  Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezetben történő biztosításáról.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2014. évi központi költségvetés tervezése

 4. felhívja a  vidékfejlesztési minisztert, valamint a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon 
a Nemzeti Lovarda létesítményfejlesztés megvalósításához szükséges – 2014. évben 600,0 millió forint, 2015. évben 
1340,0 millió forint – forrásoknak a központi költségvetés tervezése során a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetben 
történő biztosításáról.

Felelős: vidékfejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2014. évi és a 2015. évi központi költségvetés tervezése

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1632/2013. (IX. 10.) Korm. határozathoz

ezer forintban

Fejezet

Az 1356/2013. (VI. 24.) Korm. 
határozatban megállapított, további 

intézkedésig fel nem használható 2012. évi 
kötelezettségvállalással nem terhelt 

maradványokból visszahagyásra kerül

Bíróságok 129
Vidékfejlesztési Minisztérium 3 451 585
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium                   1 153 971
Összesen 4 605 685
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2. melléklet az 1632/2013. (IX. 10.) Korm. határozathoz

          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 (+/-)

I. Országgyűlés
23 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

1 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -47 504
IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
3 Működési költségvetés

3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 31 839
VI. Bíróságok

1 Bíróságok
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -129
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

17 Nemzeti Közszolgálati Egyetem
3 Működési költségvetés

3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 120 000
XI. Miniszterelnökség

1 Miniszterelnökség
3 Működési költségvetés

3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 41 976
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
17 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás

3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 36 000

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása

3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 10 000

3 Felhalmozási költségvetés
6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 50 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Környezetvédelmi célelőirányzatok

39 Környezetvédelmi- és vízügyi célelőirányzat
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -31 839
3 Agrár célelőirányzatok

8 Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában
3 Működési költségvetés

3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 165 000
7 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

1 Uniós programok árfolyam-különbözete
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -1 525 958
15 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -1 893 788

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -36 700

3 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -67 281
5 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -10 606

7 Nemzeti Közlekedési Hatóság
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -101 372
10 Közlekedésbiztonsági Szervezet

1 Működési költségvetés

A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása
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név 
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csop.-név
   Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás (+/-)

5 Egyéb működési célú kiadások -4 140
14 Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -7 289

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kiemelt célú beruházások támogatása

7 Akadálymentesítés a közlekedésben
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -8 080
11 M60 autópálya Pécs-Szentdénes közötti szakasz előkészítési munkálatainak teljes befejezése

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -18 728

32 Közlekedési ágazati programok
1 A közösségi közlekedés összehangolása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -55 322

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -136

6 Belvízi hajózás alapprogram
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -100
14 Útpénztár

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -3 026

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -4 519

33 Hazai fejlesztési programok
2 Turisztikai célelőirányzat

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások 111 484

3 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -33 148
7 Központi fejlesztési feladatok

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -78 773

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -2 646

8 Decentralizált területfejlesztési programok
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -5 601
10 Nemzeti beruházási ösztönzési célelőirányzat

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -9 833
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11 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -17 938
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -103 257
15 Területfejlesztési intézményrendszeri feldatok támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -451

18 Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -1 650
34 Infokommunikációs ágazatai programok és kormányzati informatikai rendszerek

2 Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -1 172
4 Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -56

6 Kormányzati informatikai rendszerek konszolidációja
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -275
35 Klíma, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok

2 Energetikai célú feladatok
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -2 515
3 Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -27

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -50 131

5 Energiafelhasználási hatékonyság javítása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -204
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -219 135
6 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -1 599

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -89 924

8 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -1 454
36 PPP-programok

2 Oktatási, kulturális és sport PPP programok
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -1 981
3 PPP konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -9 130

6 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -5 799
7 Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -1

37 Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása
6 Energia Központ Nonprofit Kft. Támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -61 982

38 Egyéb feladatok
2 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 954 100
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3 Kormányzati szakpolitikai feladatok
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -1 080
5 Kockázati céltartalék

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -311

7 Állami többletfeladatok
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -65
39 Fejezeti általános tartalék

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -514

XVIII. Külügyminisztérium
1 Külügyminisztérium központi igazgatása

3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 31 614

2  Külképviseletek igazgatása
3 Működési költségvetés

3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 38 156
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

5 Egyetemek, főiskolák
3 Működési költségvetés

3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 92 000
18 Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei

3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 105 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások

1 Nem állami intézmények felújítása, beruházása
3 Felhalmozási költségvetés

6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 100 000
4  Szegedi Szabadtéri Játékok infrastruktúrájának fejlesztése

3 Felhalmozási költségvetés
6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 50 000

14 MOME Campus – Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása
3 Felhalmozási költségvetés

6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 900 000
55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások
3 Felhalmozási költségvetés

6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 100 000
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
1 Felhalmozási jellegű kiadások

1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
2 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai 80 000

4 Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 1 500 000

0
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A Kormány 1633/2013. (IX. 10.) Korm. határozata
a forgalmazási engedéllyel rendelkező pénztárgép forgalmazók forrásbevonásához egyedi állami 
kezességvállalásra történő felhatalmazásról

 1. A Kormány
a) felhatalmazza a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Magyar Állam nevében, az  államháztartásról szóló 

2011.  évi CXCV. törvény 92.  § (1)  bekezdése, valamint a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 
szóló 2012. évi CCIV. törvény 38.  § (1)  bekezdésben kapott felhatalmazás alapján egyedi állami kezességet 
vállaljon a  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott forgalmazási engedéllyel rendelkező 
pénztárgép forgalmazók által, az  állami adóhatósággal online adatkapcsolatra képes pénztárgép gyártás 
vagy beszerzés céljából felveendő, legfeljebb 1 éves futamidejű, forgalmazónként legfeljebb 3 milliárd 
forint összegű hitel tőkeösszegének 80%-ára úgy, hogy az így vállalt állami kezesség együttes összege nem 
haladhatja meg a 20 milliárd forintot,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

b) felkéri az  Államadósság Kezelő Központ Zrt.-t az  állam által vállalt kezesség előkészítésének és a  kezesség 
beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (1) bekezdése 
b) pontjának 2. alpontja szerinti közreműködésre,

c) az R. 3. § (2) bekezdése alapján engedélyezi, hogy a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott 
forgalmazási engedéllyel rendelkező pénztárgép forgalmazók a hitelnyújtók kiválasztására nyilvános pályázat 
helyett legalább három ajánlattevő ajánlatát kérjék be.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1634/2013. (IX. 10.) Korm. határozata
az Ős-Dráva Program összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 1. A Kormány elismerve az Ős-Dráva Program végrehajtása érdekében eddig elért eredményeket, valamint figyelembe 
véve hazánk egyik leghátrányosabb térségét, az Ormánságot érintő fejlesztésekhez kapcsolódó további feladatokat, 
e  közfeladat hatékony ellátása céljából a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és 
az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31.  § (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva, az  Ős-Dráva Program megvalósításával kapcsolatos kormányzati tevékenység összehangolására  
2013. szeptember 2-tól Tiffán Zsoltot kormánybiztossá nevezi ki.

 2. A kormánybiztos feladatkörében
a) összehangolja az Ős-Dráva Program végrehajtását,
b) ellátja az  Ős-Dráva Program hosszú és rövid távú terület- és vidékstratégiai fejlesztési terv kidolgozásával 

kapcsolatos feladatokat,
c) felügyeli és koordinálja az Európai Unió 2014–2020 közötti tervezési és programozási időszakára való sikeres 

felkészülés érdekében az  Ős-Dráva Programot érintő tervezési feladatok elvégzését, biztosítja az  Ős-Dráva 
Program kormányzati céljainak a fejlesztési ügyekben történő megjelenítését és érvényesítését,

d) elkészíti a fejlesztések státusza előkészítettségének elemzését, valamint ütemezését,
e) elkészíti a megvalósíthatóság, illetve a megvalósítás feltételeinek, következményeinek vizsgálatát,
f ) ellátja a pénzügyi tervezést (költségbecslés, pénzügyi ütemezés),
g) előterjesztéseket készít a Kormány, illetve a kormányzati döntés-előkészítő testületek részére,
h) szükség esetén a hatáskörrel rendelkező miniszter, illetve a Kormány intézkedését kezdeményezheti,
i) az érintett szervektől, szervezetektől adatokat, információkat kérhet, a  kapcsolódó dokumentumokba  

– a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – betekinthet, azokról másolatot kérhet, az érintett 
szervektől, szervezetektől, azok vezetőitől jelentést, beszámolót kérhet.
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 3. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja, feladata ellátásáért a miniszterelnöknek felelős.
 4. A kormánybiztos tevékenységét a Miniszterelnökség szervezetében működő 5 fős titkárság segíti. A kormánybiztos 

megbízatásának időtartamára a Miniszterelnökség mindenkori engedélyezett létszáma 6 fővel meghaladható.
 5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 6. Hatályát veszti az Ős-Dráva Program összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről szóló 1095/2013. (III. 4.) 

Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1635/2013. (IX. 10.) Korm. határozata
a regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek megállapításáról  
és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritás keretének 
növeléséről

A Kormány
 1. megállapítja az 1–7. melléklet szerint a regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akciótervét,
 2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség útján biztosítson kiemelt 

projekt felhívást
a) a  DAOP-1.1.1. azonosító számú, „Üzleti infrastruktúra regionálisan kiegyensúlyozott fejlesztése” című 

konstrukció keretében a  kecskeméti kiemelt járműipari központban működő vállalkozások szolgáltatási 
környezetének fejlesztése céljából 250 000 000 forint,

b) a  KDOP-2.1.1. azonosító számú, „Kiemelt és integrált vonzerő-, termék- és infrastruktúra-fejlesztések 
támogatása” című konstrukció keretében a veszprémi állatkert fejlesztésére 1 200 000 000 forint,

c) az ÉMOP-3.1.2. azonosító számú, „Funkcióbővítő városrehabilitáció” című konstrukció keretében Felsőzsolca 
kiemelt integrált városrehabilitációs fejlesztése céljából 301 000 000 forint,

d) az ÉAOP-5.1.1. azonosító számú, „Város- és településfejlesztési akciók” című konstrukció keretében Kemecse 
kiemelt integrált városrehabilitációs fejlesztése céljából 300 000 000 forint,

e) a  KDOP-3.1.1. azonosító számú, „Település (al)központok kialakítása, értékmegőrző rehabilitációja” című 
konstrukció keretében Tatabánya Megyei Jogú Város városrehabilitációs témájú kiemelt projektjére 
1 308 000 000 forint,

f ) a  KMOP-3.1.1. azonosító számú, „Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” című konstrukció 
keretében a  Börzsöny Kisvasút Márianosztra–Nagyirtás majdani vonalrész újjáépítését célzó projektre 
600 000 000 forint

elszámolható közkiadás keretösszeggel,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: az a) alpont tekintetében a közzétételt követő 15 nap 

a b)–f ) alpont tekintetében a közzétételt követő 60 nap
 3. jóváhagyja a  Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritása keretének 

293 100 000 forinttal történő megnövelését,
 4. egyetért azzal, hogy a  3.  pontban megjelölt prioritás 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 
csak akkor vehető figyelembe, ha a keret a rendelkezésre álló uniós források összegéig elszámolásra kerül,

 5. visszavonja
a) a  Közép-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évi akciótervének módosításáról szóló 1240/2012. 

(VII. 17.) Korm. határozatot,
b) az  Észak-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évi akcióterve 3. prioritása keretében történő 

forrásátcsoportosításról szóló 1283/2012. (VIII. 6.) Korm. határozatot,
c) a regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek megállapításáról és egyes prioritásai 

keretének növeléséről szóló 1648/2012. (XII. 19.) Korm. határozat 5. pontját és 2–8. mellékletét,
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d) a  Közép-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterv 2., 4. és 5. prioritásának 
megállapításáról szóló 1268/2013. (V. 17.) Korm. határozat 1. pontját és 1. mellékletét,

e) a  Dél-Alföldi Operatív Program, a  Dél-Dunántúli Operatív Program, az  Észak-Alföldi Operatív Program, 
az  Észak-Magyarországi Operatív Program és a  Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre 
szóló akcióterveinek turisztikai prioritásokat érintő módosításáról és egyes kiemelt projektek akciótervi 
nevesítéséről, támogatásuk emeléséről szóló 1312/2013. (VI. 7.) Korm. határozat 1. pontját és 1–5. mellékletét,

f ) 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 szóló 1559/2013. (VIII. 15.) 
Korm. határozat 3. pontját és 1. mellékletét.

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

I. Prioritás bemutatása: 1. Prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Dél-alföldi Operatív Program
Akcióterv	  2011-‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
18,11 5,85 4,51

              Tartalék:         (Mrd Ft)
              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
21,05 0,00 17,31 6,65 4,51

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

2011 2012 2013

1.1.1. Üzleti infrastruktúra regionálisan 
kiegyensúlyozott fejlesztése 18,11 5,36 4,51

Ipari park címmel rendelkező ipari parkok  fejlesztése
Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött – 
építése, bővítése és fejlesztése.
Barnamezős területek fejlesztése.
Munkahelyteremtéssel egybekötött telephelyfejlesztés 
támogatása.
Széchenyi Tőkealap Kezelő működtetése a helyi 
foglalkoztatás szempontjából jelentős, de forráshiánnyal küzdő 
vállalkozások fejlesztésére.

nemzetgazdasági miniszter

1.1.2. Vállalkozások fejlesztése  
tanácsadással nemzetgazdasági miniszter

1.2.1

Klaszter menedzsment 
szervezetek létrehozása, 
megerősítése, közös 
eszközbeszerzései és 
beruházásai

nemzetgazdasági miniszter

1.3.1 Régió innovációs potenciáljának 
a fejlesztése 0,00 0,49 0,00 A régió komparatív előnyein alapuló innováció orientált 

támogatási konstrukciók pilot típusú lebonyolítása. nemzetgazdasági miniszter

18,11 5,85 4,51

A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. 
Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás; az újonnal létrejött, s a már működő klaszterek, együttműködések. 

28,47

49,51

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

Összesen

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

1. Prioritás öszesen

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete

(Mrd Ft) Konstrukció célja

Összesen

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

1.

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A konstrukció 2011-13-ban nem indul

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkező 

további miniszter

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve

A konstrukció 2011-13-ban nem indul
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I. Prioritás bemutatása: 2. Prioritás: Turisztikai célú fejlesztések Dél-alföldi Operatív Program
Akcióterv	  2011-‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
13,93 8,54 2,87

        Tartalék (Mrd Ft):         0,00
       ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
25,96 0,62 11,51 13,21 0,00

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

2011 2012 2013

2.1.1. Versenyképes turisztikai termék- 
és attrakciófejlesztés 10,775 6,667 2,87

Turisztikai vonzerők illetve attrakciók létrehozásán, meglevők 
fejlesztésén, valamint turisztikai szolgáltatások kialakításán és 
fejlesztésén keresztül a hazai turizmus szektor 
versenyképességének erősítése, a turizmusból származó 
jövedelmek növelése és munkahelyek teremtése. 

nemzetgazdasági miniszter emberi erőforrások minisztere

2.1.2.

Turisztikai vonzerőkhöz 
kapcsolódó szálláshelyek 
minőségi és mennyiségi 
fejlesztése

3,00 1,276 0,00

Üzleti célú szálláshelyek fejlesztésén keresztül a szálláshelyek 
szolgáltatási színvonalának emelése, 
kapacitáskihasználtságuk javítása, a szálláshely működéséből 
származó árbevételek növelése, ezáltal a jövedelemtermelő 
képesség növelése.

nemzetgazdasági miniszter

2.1.3 Turisztikai Desztináció 
Menedzsment fejlesztése 0,15 0,60 0,00

Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment 
szervezetek fejlesztése, ezen keresztül a turizmus 
versenyképességének növelése.

nemzetgazdasági miniszter

13,925 8,543 2,8742. Prioritás öszesen

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

2.

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

Összesen
25,34

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete

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

Konstrukció 
kódja

Összesen
51,30

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkező 

további miniszter

A prioritási tengely a régió természeti-, kulturális-, épített örökségén alapuló turisztikai szolgáltatások minőségileg magas színvonalú fejlesztésével kívánja a kereslet igényeit kielégíteni, 
melynek megvalósítása során kiemelt szempontként kezeljük az együttműködés keretében megvalósuló fejlesztéseket. Emellett a magas minőségű gyógyturizmus és egészség 
megőrző/fejlesztő turizmuságak fejlesztésével járul hozzá a térség gazdasági versenyképességének növeléséhez.
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I. Prioritás bemutatása: 3. prioritás: Közlekedési infrastruktúrafejlesztés Dél-alföldi Operatív Program
Akcióterv	  2011-‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
5,87 2,21 0,00

        Tartalék (Mrd Ft):         0,00
       ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
44,25 1,79 2,96 3,33 0,00

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

2011 2012 2013

3.1.1. Közúti elérhetőség javítása 3,97 1,86 0,00

A támogatás célja a 4 és 5 számjegyű, településeket 
összekötő, országos mellékúthálózat minőségének a 
fejlesztésén keresztül a kistelepüléseken élők és a hátrányos 
helyzetű társadalmi csoportok közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférésének a javítása, valamint a közlekedés okozta 
környezeti károk csökkentése.

nemzeti fejlesztési miniszter

3.1.2. Kerékpárforgalmi hálózat 
fejlesztése 1,89 0,35 0,00

A konstrukció célja olyan komplex projektek támogatása, 
amelyek eredményeként egy teljes település vagy egy 
szerves, funkcionális egységnek tekinthető településrész, 
illetve kettő vagy több település közötti távolság válik 
biztonságosan, kényelmesen, közvetlenül elérhetővé és 
kerékpározhatóvá. 

nemzeti fejlesztési miniszter

3.2.1. Közösségi közlekedés 
fejlesztése 0,00 0,00 0,00

A beavatkozás célja térségi alapú infrastrukturális fejlesztések 
megvalósítása a közösségi közlekedés alap-
feltételrendszerének a biztosítása, fejlesztése, ezáltal az 
országos, regionális, elővárosi, helyi és városi közlekedés 
gyorsabbá, biztonságosabbá és színvonalasabbá tétele 
érdekében. A közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai, 
irányítási, utastájékoztatási, valamint a szolgáltatási színvonal 
emelését szolgáló ellenőrzési rendszerek fejlesztésének 
támogatásával a konstrukció kiemelt célja a jelenleg közösségi 
közlekedést választó utasok számának megtartása 
(esetenként csökkenésének a fékezése), a negatív tendencia 
megfordítása, és a távlati utasszám-növekedés elősegítése.

nemzeti fejlesztési miniszter

5,87 2,21 0,00

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkező 

további miniszter

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

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

Összesen
8,08

52,33

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

Összesen

A 3. prioritás tengely keretében elsősorban a közúti elérhetőség javítását (négy- és öt számjegyű utak építésével és felújításával, valamint a belterületi közúthálózat fejlesztését kívánjuk támogatni.
A 2011-2013 akciótervi időszakban kiemelten kívánjuk támogatni a kerékpárutak építése mellett a közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztését.

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete

(Mrd Ft) Konstrukció célja

3.

3. Prioritás öszesen
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I. Prioritás bemutatása: 4. prioritás: Humáninfrastruktúra fejlesztés Dél-alföldi Operatív Program
Akcióterv	  2011-‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
7,21 2,23 0,00

        Tartalék (Mrd Ft):         0,00
       ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
36,61 0,00 7,17 2,27 0,00

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

2011 2012 2013

4.1.1. Alap és járóbeteg ellátás 
fejlesztése emberi erőforrások minisztere

4.1.2. Rehabilitációs és hosszú idejű 
ápolási ellátás fejlesztése 2,36 0,47 0,00

Rehabilitációs szakellátási helyek és hosszú idejű ápolás 
fejlesztése valósul meg, a lakossági hozzáférés növelése és a 
földrajzi-regionális és szakmai-tartalmi egyenlőtlenségeinek 
csökkentése érdekében.

emberi erőforrások minisztere

4.1.3. Szociális ellátás fejlesztése 2,50 0,59 0,00 Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellásátok, 
bölcsődék infrastrukturális fejlesztése. emberi erőforrások minisztere

4.2.1 Oktatásfejlesztés 2,35 1,17 0,00
Közoktatási infrastruktúra fejlesztése. A konstrukció keretében 
óvodai feladatellátási helyek - kapacitásbővítéssel egybekötött - 
fejlesztése támogatható.

emberi erőforrások minisztere

4.3.1
Egyenlő esélyű hozzáférés a 
közszolgáltatásokhoz 
(Akadálymentesítés)

emberi erőforrások minisztere

4.3.2
Térségi közigazgatási és 
közszolgálati rendszerek 
informatikai fejlesztése

0,00 0,00 0,00 Térségi közigazgatási és közszolgáltatási rendszerek 
informatikai fejlesztése. nemzeti fejlesztési miniszter közigazgatási és igazságügyi miniszter

7,21 2,23 0,00

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkező 

további miniszter

Konstrukció 
kódja

9,44

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

46,05
Összesen

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

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A régió közszolgáltatási szektorának, intézményrendszerének fejlesztése a humán erőforrások minőségi erősödéséhez hozzájáruló közoktatási-művelődési, valamint egészségügyi és szociális 
szolgáltatási infrastruktúra, valamint az e-közigazgatás fejlesztése révén.

A prioritás közvetlenül hozzájárul a régióban élők, a szociálisan veszélyeztetett társadalmi csoportok életminőségének javításához. Cél a kedvezőtlen tendenciák mérséklése az alapszolgáltatások 
kiépítése és színvonalának emelése, a prevenciót szolgáló eszközök és eljárások elterjesztése, az ellátások differenciáltabb és területileg kiegyenlítettebb megszervezése révén. 

A konstrukció 2011-13-ban nem indul

4. Prioritás öszesen

4.
A konstrukció szakmai 

tartalmáért felelős miniszterKonstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete

(MrdFt) Konstrukció célja

A konstrukció 2011-13-ban nem indul

Összesen
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I. Prioritás bemutatása: 5. prioritás: Térségfejlesztési akciók Dél-alföldi Operatív Program
Akcióterv	  2011-‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013

4,41 3,49 2,82

        Tartalék (Mrd Ft):         0,00

       ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3.  A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015

43,52 0,00 6,09 2,61 2,02 54,24

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

2011 2012 2013

5.1.1. Integrált szociális 
városrehabilitáció 0,00 0,95 1,82 A lakóterületek által érintett akcióterületek fizikai megújítása és 

a társadalmi kohézió együttes erősítése. belügyminiszter emberi erőforrások minisztere

5.1.2. Város- és városrész megújítási 
akciók belügyminiszter emberi erőforrások minisztere

5.1.3.
A régiós civil szervezetek 
infratsrukturális feltételeinek 
fejlesztése

0,53 0,13 0,00

A konstrukció alapvető célja, hogy a valós, közcélú, illetve a 
régió fejlődése szempontjából kiemelkedő fontosságú, eddigi 
tevékenységükkel már alapvető közcélú feladataikat 
bizonyítottan és tartósan ellátó non-profit szervezetek, a 
tevékenységük megfelelő szintű ellátásához elengedhetetlenül 
szükséges infrastruktúrával rendelkezzenek.

közigazgatási és igazságügyi 
miniszter emberi erőforrások minisztere

5.2.1. Környezeti értékeink védelme 
környezetbiztonság 3,87 2,42 1,00

A konstrukció célja a csapadék- , valamint belvíz okozta károk 
mérséklése, a  helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi 
rendszerek fejlesztésével, valamint a 2000 LE alatti 
kistelepülések szennyvízkezelésének megoldása, és a 
partfalvédelem.

5.2.1/A,B
belügyminiszter,

5.2.1/ C,E
vidékfejlesztési miniszter

5.2.1/A 
vidékfejlesztési miniszter 

4,41 3,49 2,82

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkező 

további miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

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

Akcióterv 2011-2013 ÖSSZESEN (Mrd Ft) 79,18

10,72

Dél-alföldi Operatív Program

Összesen

5.

Az első intézkedés a régió városainak, valamint népesebb községeinek infrastrukturális fejlesztése. A tervezett támogatások feladata a települések fizikai megújítása mellett 
a soft elemeket is alkalmazó, a lehetőségek szerint minél integráltabb fejlesztések megvalósítása és indukálása.
A második intézkedés a környezeti szempontú településfejlesztés, ezen belül a települések csapadék és belvízelvezetésének hatékony megoldása, illetve a korszerűtlen települési hulladéklerakók 
rekultivációja.

Konstrukció 
kódja

Összesen

5. prioritás összesen

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete

(MrdFt)

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

Konstrukció célja
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2.	  melléklet	  az	  …/2013.	  (…)	  Korm.	  határozathoz

Dél-dunántúli Operatív Program
1. Prioritás tartalma Akcióterv	  2011-‐2013

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
6,42 2,86 0,00

              Tervezett ESZA arány: max 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
17,75 1,09 5,50 2,69 0,00 27,03

2011 2012 2013

1.1.1. Üzleti infrastruktúra fejlesztése 6,42 2,86 0,00

Ipari park címmel rendelkező ipari parkok  fejlesztése.
Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött – építése, 
bővítése és fejlesztése.
Barnamezős területek fejlesztése.
Munkahelyteremtéssel egybekötött telephelyfejlesztés 
támogatása. 
Széchenyi Tőkealap Kezelő működtetése a helyi foglalkoztatás 
szempontjából jelentős, de forráshiánnyal küzdő vállalkozások 
fejlesztésére.

nemzetgazdasági miniszter

1.1.2. Vállalati tanácsadás 0,00 0,00 0,00 A vállalkozás fejlesztését szolgáló alap- és emeltsztintű 
tanácsadás igénybevételének támogatása KKV-k számára. nemzetgazdasági miniszter

1.1.3 Vállalati együttműködések és klaszterek 
támogatása 0,00 0,00 0,00

A vállalkozások más vállalkozásokkal, valamint oktatási 
intézményekkel, K+F intézményekkel és egyéb helyi gazdasági 
szereplőkkel klaszter formában megvalósuló együttműködéseinek 
fejlesztése, illetve létrejöttének előmozdítása, szem előtt tartva a 
versenyképesség növelését és az innováció orientált fejlesztések 
elősegítését.

nemzetgazdasági miniszter

6,42 2,86 0,00

A konstrukció szakmai tartalmáért 
felelős miniszterKonstrukció céljaKonstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető 
kerete

(Mrd Ft)

1.

I. Prioritás bemutatása : 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése

A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások 
által igénybe vett tanácsadás; az újonnal létrejött, s a már működő klaszterek, együttműködések, kísérleti akció.

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

Összesen

Prioritás tartalma

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

9,28

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

A konstrukció szakmai tartalma tekintetében 
feladatkörrel rendelkező további miniszter

1. Prioritás összesen



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2013. évi 147. szám

 
66675

2/5

Dél-dunántúli Operatív Program
Akcióterv	  2011-‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
1,36 21,32 0,40

              Tervezett ESZA arány: max 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
30,10 0,40 8,98 13,70 0,00 53,19

2011 2012 2013

2.1.1. Komplex turisztikai termékcsomagok 
kialakítása 1,00 17,04 0,40

Turisztikai vonzerők illetve attrakciók létrehozásán, meglevők 
fejlesztésén, valamint turisztikai szolgáltatások kialakításán és 
fejlesztésén keresztül a hazai turizmus szektor 
versenyképességének erősítése, a turizmusból származó 
jövedelmek növelése és munkahelyek teremtése. 

nemzetgazdasági miniszter emberi erőforrások minisztere

2.1.2. Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások 
fejlesztése 0,00 3,59 0,00

Üzleti célú szálláshelyek fejlesztésén keresztül a szálláshelyek 
szolgáltatási színvonalának emelése, kapacitáskihasználtságuk 
javítása, a szálláshely működéséből származó árbevételek 
növelése, ezáltal a jövedelemtermelő képesség növelése.

nemzetgazdasági miniszter

2.1.3. Turizmusban érintett szereplők 
együttműködésének ösztönzése 0,36 0,69 0,00

Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek 
fejlesztése, ezen keresztül a turizmus versenyképességének 
növelése.

nemzetgazdasági miniszter

1,36 21,32 0,40

A konstrukció szakmai tartalmáért 
felelős miniszterKonstrukció kódja

2.

I. Prioritás bemutatása: 2. prioritás: A turisztikai potenciál erősítése a régióban 

Prioritás tartalma

A Dél-dunántúli régió turisztikai magterületei által lefedett tutisztikai attrakciók, a régióba látogató turisták minőségi fogadására alkalmas kereskedelmi szálláshelyek, illetve a turisztikai 
szereplők együttműködésének fejlesztésére irányul a prioritás három fő tématerülete.

2. Prioritás összesen

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

Konstrukció neve

Összesen

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

A konstrukció szakmai tartalma tekintetében 
feladatkörrel rendelkező további miniszter

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető 
kerete

(Mrd Ft) Konstrukció célja

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

23,08
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I. Prioritás bemutatása: 3. prioritás: Humán közszolgáltatások fejlesztése Dél-dunántúli Operatív Program
Akcióterv	  2011-‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
4,72 3,93 2,31

              Tervezett ESZA arány: max 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
32,09 0,50 5,98 4,48 0,00 43,05

2011 2012 2013

3.1.1. Akadálymentesítés emberi erőforrások minisztere

3.1.2. Integrált kis- és mikrotérségi oktatási 
hálózatok és központjaik fejlesztése 0,00 3,28 0,00

Közoktatási infrastruktúra fejlesztése. A konstrukció keretében 
óvodai feladatellátási helyek - kapacitásbővítéssel egybekötött - 
fejlesztése támogatható.

emberi erőforrások minisztere közigazgatási és igazságügyi miniszter

3.1.3. Egészségügyi és szociális ellátás 
fejlesztése 4,72 0,64 2,31

1.) Integrált mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális 
szolgáltató központok fejlesztése. 
2.) Egészségügyi rehabilitációs fejlesztések támogatása a 
lakossági hozzáférés növelése és a
földrajzi-regionális és szakmai-tartalmi egyenlőtlenségeinek 
csökkentése érdekében.
3.) Gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézmények 
infrastrukturális fejlesztése.
4.) A régió szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró civil 
szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése és 
kapcsolódó programjainak támogatása.

emberi erőforrások minisztere közigazgatási és igazságügyi miniszter

3.1.4. E-közigazgatás fejlesztése 0,00 0,00 0,00 Térségi közigazgatási és közszolgáltatási rendszerek informatikai 
fejlesztése. emberi erőforrások minisztere közigazgatási és igazságügyi miniszter

4,72 3,93 2,31

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

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

3.

Prioritás tartalma

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető 
kerete

(Mrd Ft) Konstrukció céljaKonstrukció neveKonstrukció kódja

A humán szolgáltatások minőségének és elérhetőségének javítása - kiemelten a leszakadó és hátrányos helyzetű térségekben - komplex szolgáltatásokat nyújtó integrált kis- és 
mikrotérségi humán szolgáltató hálózatok és központjaik kialakításával, a bevont hátrányos helyzetű személyek számának növelése a fenntartható szociális foglalkoztatásban, 
közintézmények akadálymentesítésének és az e-közigazgatás fejlesztéseinek támogatása.

3. Prioritás összesen

Összesen
10,96

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

A konstrukció szakmai tartalma tekintetében 
feladatkörrel rendelkező további miniszter

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

A konstrukció szakmai tartalmáért 
felelős miniszter
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Dél-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
0,00 0,11 1,02

              Tervezett ESZA arány: max 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
52,90 0,00 0,00 1,59 0,00 54,48

2011 2012 2013

4.1.1. Városfejlesztési akciók támogatása 0,00 0,11 0,00 Funkcióbővítő típusú integrált városrehabilitációs projektek 
megvalósítása. belügyminiszter emberi erőforrások minisztere

4.1.2. Leromlott városi területek közösségi célú 
integrált rehabilitációja 0,00 0,00 1,02 Szociális célú városrehabilitációs projektek  megvalósítása. belügyminiszter emberi erőforrások minisztere

4.1.3. Pécs EKF 2010 program kiemelt 
projektjeinek megvalósítása 0,00 0,00 0,00

A leértékelődő városi területek fenntartható társadalmi, környezeti 
megújulásának elősegítése, közösségi és szociális funkciók 
megjelenésének támogatásával.

belügyminiszter emberi erőforrások minisztere

0,00 0,11 1,02

4.

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

A prioritás a régió városhálózatának erősítését a városok üzleti és szolgáltatási funkcióinak erősítésével, a leértékelődő városi területek és főképp romák által lakott telepek fenntartható társadalmi, környezeti megújulásának elősegítésével, közösségi és szociális funkciók megjelenésének 
támogatásával kívánja elérni. Pécs 2010 EKF programhoz kapcsolódó kulturális alapú városfejlesztési és rehabilitációs projektek megvalósításával kívánja erősíteni fejlesztési pólus szerepét.

Összesen

Konstrukció kódja Konstrukció neve

I. Prioritás bemutatása: 4. prioritás: Integrált városfejlesztési akciók támogatása

Megjegyzés 

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető 
kerete

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

A konstrukció szakmai tartalma tekintetében 
feladatkörrel rendelkező további miniszter

4. Prioritás összesen

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

1,13

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

Prioritás tartalma
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Dél-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
21,79 6,92 0,00

              Tervezett ESZA arány: max 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
37,26 3,98 10,64 14,09 0,00 65,97

2011 2012 2013

5.1.1. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 0,85 0,00 0,00

A konstrukció célja olyan komplex projektek támogatása, amelyek 
eredményeként egy teljes település vagy egy szerves, 
funkcionális egységnek tekinthető településrész, illetve kettő vagy 
több település közötti távolság válik biztonságosan, kényelmesen, 
közvetlenül elérhetővé és kerékpározhatóvá. 

nemzeti fejlesztési mniszter

5.1.2. A közösségi közlekedés színvonalának a 
javítása 0,00 0,92 0,00

A beavatkozás célja térségi alapú infrastrukturális fejlesztések 
megvalósítása a közösségi közlekedés alap-feltételrendszerének 
a biztosítása, fejlesztése, ezáltal az országos, regionális, 
elővárosi, helyi és városi közlekedés gyorsabbá, 
biztonságosabbá és színvonalasabbá tétele érdekében. A 
közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai, irányítási, 
utastájékoztatási, valamint a szolgáltatási színvonal emelését 
szolgáló ellenőrzési rendszerek fejlesztésének támogatásával a 
konstrukció kiemelt célja a jelenleg közösségi közlekedést 
választó utasok számának megtartása (esetenként 
csökkenésének a fékezése), a negatív tendencia megfordítása, 
és a távlati utasszám-növekedés elősegítése.

nemzeti fejlesztési mniszter

5.1.3. A hálózati jelentőségű mellékúthálózat 
fejlesztése 19,36 0,00 0,00

A támogatás célja a 4 és 5 számjegyű, településeket összekötő, 
országos mellékúthálózat minőségének a fejlesztésén keresztül a 
kistelepüléseken élők és a hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének a javítása, 
valamint a közlekedés okozta környezeti károk csökkentése.

nemzeti fejlesztési mniszter

5.1.4. A kistelepülések szennyvízkezelésének 
fejlesztése 0,00 0,00 0,00 A konstrukció célja a kistelepülések szennyvízkezelésének 

fejlesztése, a települések környezetbiztonságának növelése. vidékfejlesztési miniszter

5.1.5. Környezeti veszélyelhárítás 1,59 6,00 0,00 A konstrukció célja a helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi 
rendszerek fejlesztése. 

belügyminiszter 5.1.5/B
vidékfejlesztési miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

21,79 6,92 0,00

5.

Összesen

I. Prioritás bemutatása: 5. prioritás: Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés 

Prioritás tartalma

A prioritás támogatást nyújt az elsősorban munkahelyek, térségi központok, közszolgáltatások elérését elősegítő 4 és 5 számjegyű közutak, valamint az önkormányzati utak, a 
hivatásforgalmú kerékpárutak fejlesztéséhez, és a közösségi közlekedés infrastrukturális feltételeinek javításához, fejlesztéséhez. A prioritás célja továbbá  a környezetvédelmi 
infrastrukturális ellátottság és a környezetbiztonság javítása a fenntartható környezethasználat érdekében.

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

28,71

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

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető 
kerete

(Mrd Ft) Konstrukció céljaKonstrukció kódja

Akcióterv 2011-2013 ÖSSZESEN (Mrd Ft) 73,16
Dél-dunántúli Operatív Program

5. Prioritás összesen

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

A konstrukció szakmai tartalma tekintetében 
feladatkörrel rendelkező további miniszter

A konstrukció szakmai tartalmáért 
felelős miniszter
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3. melléklet az 1635/2013. (IX. 10.) Korm. határozathoz
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3. melléklet az .../2013. (...) Korm. határozathoz

I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program
Akcióterv	  2011-‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
8,89 22,81 0,00

              Tartalék: 0  Mrd Ft
              ESZA tervezett arány a prioritás keretéből  max.10 %

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
20,56 5,38 12,56 13,76 0,00

2011 2012 2013

1.1.1. A régió vállalkozásai üzleti 
hátterének fejlesztése 8,89 22,34 0,00

Ipari park címmel rendelkező ipari parkok  fejlesztése
Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött – építése, 
bővítése és fejlesztése
Barnamezős területek fejlesztése
Munkahelyteremtéssel egybekötött telephelyfejlesztés támogatása 
Széchenyi Tőkealap Kezelő működtetése a helyi foglalkoztatás 
szempontjából jelentős, de forráshiánnyal küzdő vállalkozások 
fejlesztésére.

nemzetgazdasági miniszter

1.1.2. Vállalati együttműködések és 
klaszterek támogatása nemzetgazdasági miniszter

1.1.3 A régió innovációs 
potenciáljának fejlesztése 0,00 0,47 0,00 A vállalkozás fejlesztését szolgáló alap- és emeltsztintű 

tanácsadás igénybevételének támogatása KKV-k számára. nemzetgazdasági miniszter

1.1.4. Vállalati Tanácsadás 0,00 0,00 0,00 A vállalkozás fejlesztését szolgáló alap- és emeltsztintű 
tanácsadás igénybevételének támogatása KKV-k számára. nemzetgazdasági miniszter

8,89 22,81 0,00

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás támogatást nyújt ipari területek infrastrukturális fejlesztéséhez, kis- és középvállalkozások telephelyfejlesztéséhez. Támogatja a kis- és középvállalkozások együttműködését és a klaszterek kialakítását, a KKV-k 
számára tanácsadási lehetőséget biztosít. A prioritás hozzájárul a K+F eredmények gyakorlatba való átültetéséhez és támogat kísérleti jellegű fejlesztéseket.

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)

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

Összesen
31,70

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

Összesen
52,26

1.
A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkező 
további miniszter

A konstrukció 2011-13-ban nem indul.

Konstrukció célja A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

1. Prioritás összesen
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I. Prioritás bemutatása: 2. prioritás: Turisztikai célú fejlesztések Észak-Alföldi Operatív Program
Akcióterv	  2011-‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
2,04 29,77 0,10

              Tartalék: 0 Mrd Ft
       ESZA tervezett arány a prioritás keretéből  max.10 %

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
33,24 0,78 23,22 7,92 0,00

2011 2012 2013

2.1.1. Versenyképes turisztikai 
termék- és attrakciófejlesztés 2,00 24,45 0,102

Turisztikai vonzerők illetve attrakciók létrehozásán, meglevők 
fejlesztésén, valamint turisztikai szolgáltatások kialakításán és 
fejlesztésén keresztül a hazai turizmus szektor 
versenyképességének erősítése, a turizmusból származó 
jövedelmek növelése és munkahelyek teremtése. 

nemzetgazdasági miniszter emberi erőforrások minisztere

2.1.2.
Szálláshelyek és 

szolgáltatások minőségi 
fejlesztése

0,00 4,62 0

Üzleti célú szálláshelyek fejlesztésén keresztül a szálláshelyek 
szolgáltatási színvonalának emelése, kapacitáskihasználtságuk 
javítása, a szálláshely működéséből származó árbevételek 
növelése, ezáltal a jövedelemtermelő képesség növelése

nemzetgazdasági miniszter

2.1.3. Desztináció-menedzsment 
fejlesztés 0,04 0,71 0

Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek 
fejlesztése, ezen keresztül a turizmus versenyképességének 
növelése

nemzetgazdasági miniszter

2,04 29,77 0,10

2.

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

Összesen
31,92

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkező 
további miniszter

Konstrukció neve
Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete

(MrdFt) Konstrukció céljaKonstrukció 
kódja

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

2. Prioritás összesen

65,16

A prioritás támogatást nyújt az egészségturizmushoz, a természeti és környezeti értékek bemutatását elősegítő öko- és aktív turizmushoz, a kulturális és örökségturizmushoz, és rendezvényturizmushoz kapcsolódó 
infrastrukturális és szolgáltatás fejlesztésekhez. Támogatja a turisztikai attrakciókhoz illeszkedő szálláshelyek fejlesztését, szolgáltatási körének bővítését, 
valamint a régió turizmusát szolgáló helyi és térségi desztináció-menedzsment szervezetek létrehozását.

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 274,3 HUF/EUR árfolyamon)

Összesen



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2013. évi 147. szám

 
66681

3/5

I. Prioritás bemutatása: 3. prioritás: Közlekedési feltételek javítása Észak-Alföldi Operatív Program
Akcióterv	  2011-‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
27,85 3,50 0,00

              Tartalék: 0 Mrd Ft
            ESZA tervezett arány a prioritás keretéből  max.10 %

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
28,69 0,36 19,44 11,55 0,00

2011 2012 2013

3.1.1. 4 és 5 számjegyű közutak 
fejlesztése 19,82 0,96 0,00

A támogatás célja a 4 és 5 számjegyű, településeket összekötő, 
országos mellékúthálózat minőségének a fejlesztésén keresztül a 
kistelepüléseken élők és a hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének a javítása, 
valamint a közlekedés okozta környezeti károk csökkentése.

nemzeti fejlesztési miniszter

3.1.2. Önkormányzati utak 
fejlesztése 5,27 0,00 0,00

Önkormányzati tulajdonú és kezelésű belterületi útszakaszok, 
belső tehermentesítő utak építése, fejlesztése, 
közlekedésbiztonsági célú átépítése, meglévő kiszolgáló utak 
gyűjtőúttá fejlesztése a közszolgáltatások könnyebb és gyorsabb 
elérése, valamint a központi lakott területek tehermentesítése 
érdekében. További cél a nehezen elérhető településrészek és a 
városközpontok kapcsolatának, és a településrészek 
megközelíthetőségének javítása.

nemzeti fejlesztési miniszter

3.1.3. Kerékpárforgalmi hálózat 
fejlesztése 2,76 0,90 0,00

A konstrukció célja olyan komplex projektek támogatása, amelyek 
eredményeként egy teljes település vagy egy szerves, funkcionális 
egységnek tekinthető településrész, illetve kettő vagy több 
település közötti távolság válik biztonságosan, kényelmesen, 
közvetlenül elérhetővé és kerékpározhatóvá. 

nemzeti fejlesztési miniszter

3.1.4. Közösségi közlekedés 
infrastrukturális fejlesztése 0,00 1,64 0,00

A beavatkozás célja térségi alapú infrastrukturális fejlesztések 
megvalósítása a közösségi közlekedés alap-feltételrendszerének a 
biztosítása, fejlesztése, ezáltal az országos, regionális, elővárosi, 
helyi és városi közlekedés gyorsabbá, biztonságosabbá és 
színvonalasabbá tétele érdekében. A közlekedésbiztonsági, 
forgalomtechnikai, irányítási, utastájékoztatási, valamint a 
szolgáltatási színvonal emelését szolgáló ellenőrzési rendszerek 
fejlesztésének támogatásával a konstrukció kiemelt célja a jelenleg 
közösségi közlekedést választó utasok számának megtartása 
(esetenként csökkenésének a fékezése), a negatív tendencia 
megfordítása, és a távlati utasszám-növekedés elősegítése.

nemzeti fejlesztési miniszter

27,85 3,50 0,00

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(Mrd Ft) Konstrukció célja

60,04

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

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

Összesen
31,35

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

Konstrukció neve

Összesen

3.

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás keretében a társadalmi mobilitás környezettudatos fejlesztése érdekében támogatni kívánjuk az elsősorban a munkahelyek, térségi központok, közszolgáltatások és turisztikai attrakciók megközelíthetőségét 
szolgáló 4 és 5 számjegyű közutak, az önkormányzati bel- és külterületi utak, a hivatásforgalmú kerékpárutak fejlesztését, valamint a közösségi közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítását.

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkező 
további miniszter

Konstrukció 
kódja

3. Prioritás összesen
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I. Prioritás bemutatása: 4. prioritás: Humán infrastruktúra fejlesztések Észak-Alföldi Operatív Program
Akcióterv	  2011-‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
9,38 9,36 0,00

              Tartalék: 0 Mrd Ft
             ESZA tervezett arány a prioritás keretéből  max.10 %

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
48,65 0,00 11,63 7,12 0,00

2011 2012 2013

4.1.1. Oktatási-nevelési intézmények 
fejlesztése 2,00 4,56 0,00

Energiatakarékos és korszerű közoktatási intézmények kialakítása, 
meglévő intézmények akadálymentes felújítása, bővítése, 
modernizációja, többfunkcióssá és 
energiatakarékossá tétele.
Épület/rész akadálymentes építése, felújítása, átépítése, bővítése.

emberi erőforrások minisztere közigazgatási és igazságügyi 
miniszter

4.1.2. Egészségügyi intézmények 
fejlesztése 4,06 4,65 0,00

Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése.
Egészségügyi alapellátás fejlesztése, infrastrukturális beruházás 
és eszközbeszerzés támogatásán keresztül.
Egészségügyi rehabilitációhoz kapcsolódó fejlesztések a lakossági 
hozzáférés növelése és a
földrajzi-regionális és szakmai-tartalmi egyenlőtlenségeinek 
csökkentése érdekében.

emberi erőforrások minisztere

4.1.3. Szociális ellátás fejlesztése 3,32 0,16 0,00

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 
infrastrukturális fejlesztése.
Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának 
növelése.

emberi erőforrások minisztere

4.1.4. Közösségi intézmények 
fejlesztése emberi erőforrások minisztere

4.1.5. Akadálymentesítés emberi erőforrások minisztere

4.1.6.
Térségi közigazgatási és 
közszolgáltatási rendszerek 
informatikai fejlesztése

nemzeti fejlesztési miniszter közigazgatási és igazságügyi 
miniszter

9,38 9,36 0,00

4.

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkező 
további miniszter

Konstrukció 
kódja

4. Prioritás összesen

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(Mrd Ft) Konstrukció céljaKonstrukció neve

Összesen
67,40

A konstrukció 2011-13-ban nem indul.

A konstrukció 2011-13-ban nem indul.

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

A konstrukció 2011-13-ban nem indul.

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

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

Összesen
18,74

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás támogatást nyújt az óvodai, alap- és középfokú oktatási intézmények épületeinek, a helyi szinten biztosítandó egészségügyi alapellátás szakellátás, valamint az egészségügyi rehabilitáció infrastrukturális 
fejlesztésére. A prioritás keretében támogatható továbbá elektronikus közigazgatás, az alap és nappali szociális és gyermekjóléti ellátás infrastrukturális fejlesztése.
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I. Prioritás bemutatása: 5. prioritás: Város- és térségfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program
Akcióterv	  2011-‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
7,83 25,78 0,30

              Tartalék: 0 Mrd Ft
              ESZA tervezett arány a prioritás keretéből  max.10 %

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
54,99 0,00 12,52 21,39 0,00

2011 2012 2013

5.1.1. Város- és településfejlesztési 
akciók 0,00 13,55 0,30

A lakóterületek által érintett akcióterületek fizikai megújítása és a 
társadalmi kohézió együttes erősítése. A leértékelődő városi 
területek fenntartható társadalmi, környezeti megújulásának 
elősegítése, közösségi és szociális funkciók megjelenésének 
támogatásával.

belügyminiszter emberi erőforrások minisztere

5.1.2. Környezeti értékek védelme, 
környezetbiztonság 7,00 12,23 0,00

2000 LE alatti települések szennyvízkezelése.
Települések korszerűtlen hulladéklerakóinak rekultivációja.
Belvízvédelemhez kapcsolódó térségi vízrendezés.
Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések.
Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések a VTT által 
érintett településeken.

5.1.2/B, C, D2, D3
vidékfejlesztési miniszter,

5.1.2/D1
belügyminiszter

5.1.2/D2, D3
belügyminiszter

5.1.3.
A régiós civil szervezetek 
infrastrukturális feltételeinek 
fejlesztése

0,83 0,00 0,00

A konstrukció célja, hogy a régió fejlődése szempontjából 
kiemelkedő fontosságú tevékenységet ellátó non-profit szervezetek 
tevékenységük megfelelő színvonalú ellátásához szükséges 
infrastrukturális fejlesztéseit támogassa.

közigazgatási és igazságügyi 
miniszter

7,83 25,78 0,30

5.
A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkező 
további miniszter

Észak-Alföldi Operatív Program

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(Mrd Ft)

Konstrukció célja

A prioritás támogatja leszakadó településrészek, városközpontok integrált fejlesztését, megvalósítását. A prioritáson belül támogatható 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése, hulladéklerakók rekultivációja, bel- és 
külterületi belvíz és csapadékvíz elleni védelem. Támogatható civil szervezetek működését szolgáló infrastrukturális fejlesztések.

5. Prioritás összesen

Akcióterv 2011-2013 ÖSSZESEN (Mrd Ft) 147,62

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

Összesen
33,91

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

Összesen
88,90

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
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4. melléklet az .../2013. (...) Korm. határozathoz

I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Versenyképes helyi gazdaság megteremtése Észak-Magyarországi Operatív Program
Akcióterv	  2011-‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
15,80 4,65 4,42

        Tartalék (Mrd Ft):         0,00
       ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
24,87 0,00 11,77 8,67 4,42

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

2011 2012 2013

1.1.1.
Regionális kiegyensúlyozott, 

térségi és helyi jelentőségű ipari 
területek fejlesztése

15,80 4,17 4,42

Ipari park címmel rendelkező ipari parkok  fejlesztése
Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött – 
építése, bővítése és fejlesztése.
Barnamezős területek fejlesztése.
Munkahelyteremtéssel egybekötött telephelyfejlesztés 
támogatása .
Széchenyi Tőkealap Kezelő működtetése a helyi 
foglalkoztatás szempontjából jelentős, de forráshiánnyal küzdő 
vállalkozások fejlesztésére.

nemzetgazdasági miniszter

1.1.2. Vállalati tanácsadás nemzetgazdasági miniszter

1.2.1. Vállalati együttműködések és 
klaszterek támogatása nemzetgazdasági miniszter

1.3.1. Régió innovációs potenciáljának 
fejlesztése 0,00 0,48 0,00 A régió komparatív előnyein alapuló innováció orientált 

támogatási konstrukciók pilot típusú lebonyolítása. nemzetgazdasági miniszter

15,80 4,65 4,42

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

Összesen

1.

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett 
tanácsadás; az újonnal létrejött, és a már működő klaszterek, együttműködések.

2011-13 időszakban nem kerül meghirdetésre

2011-13 időszakban nem kerül meghirdetésre

Konstrukció 
kódja

1. Prioritás összesen

49,74

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető 
kerete
(MrdFt)

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

Összesen
24,87

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkező további miniszter
Konstrukció célja A konstrukció szakmai 

tartalmáért felelős miniszter
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I. Prioritás bemutatása: 2. prioritás: Turisztikai potenciál erősítése Észak-Magyarországi Operatív Program
Akcióterv	  2011-‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
3,98 25,29 0,88

        Tartalék (Mrd Ft):         0,00
       ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%
                    

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
37,96 0,97 21,41 8,12 0,00 68,45

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

2011 2012 2013

2.1.1. Versenyképes turisztikai termék- 
és attrakciófejlesztés 3,76 20,13 0,88

Turisztikai vonzerők illetve attrakciók létrehozásán, meglevők 
fejlesztésén, valamint turisztikai szolgáltatások kialakításán és 
fejlesztésén keresztül a hazai turizmus szektor 
versenyképességének erősítése, a turizmusból származó 
jövedelmek növelése és munkahelyek teremtése. 

nemzetgazdasági miniszter emberi erőforrások minisztere

2.2.1. Szálláshelyek és szolgáltatások 
minőségi fejlesztése 0,00 4,74 0,00

Üzleti célú szálláshelyek fejlesztésén keresztül a szálláshelyek 
szolgáltatási színvonalának emelése, 
kapacitáskihasználtságuk javítása, a szálláshely működéséből 
származó árbevételek növelése, ezáltal a jövedelemtermelő 
képesség növelése.

nemzetgazdasági miniszter

2.3.1. Turisztikai Desztináció 
Menedzsment fejlesztése 0,22 0,42 0,00

Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment 
szervezetek fejlesztése, ezen keresztül a turizmus 
versenyképességének növelése.

nemzetgazdasági miniszter

3,98 25,29 0,88

2.

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

2. Prioritás öszesen

Konstrukció célja
A konstrukció szakmai tartalma 

tekintetében feladatkörrel 
rendelkező további miniszter

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A természeti és kulturális értékeken alapuló termékek és szolgáltatások, illetve a turisztikai termékek szervezettségének minőségi javításával, a hálózati együttműködés 
kialakításával a program hozzájárul a látogatószám és a vendégéjszakák növekedéséhez, a turisztikai szektor jövedelemtermelő képességének javításához, új munkahelyek 
teremtéséhez, valamint az erőforrások fenntartható hasznosításához.

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

Összesen

Konstrukció 
kódja

30,15

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

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető 
kerete

(Mrd Ft)
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I. Prioritás bemutatása: 3. prioritás: Településfejlesztés, környezetfejlesztés Észak-Magyarországi Operatív Program
Akcióterv	  2011-‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
8,36 7,42 0,30

        Tartalék (Mrd Ft):         0,00
       ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
72,71 0,00 11,46 4,33 0,30

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

2011 2012 2013

3.1.1. Szociális célú városrehabilitáció 0,000 3,813 0,000
Az elmaradott kistérségek szegregációjának 
megakadályozása, a kistelepülések népességmegtartó-
képességének javítása.

belügyminiszter közigazgatási és igazságügyi miniszter
emberi erőforrások minisztere

3.1.2. Funkcióbővítő városrehabilitáció 0,000 0,000 0,301 A városközponti területek által érintett akcióterületek fizikai 
megújítása és a társadalmi kohézió együttes erősítése. belügyminiszter közigazgatási és igazságügyi miniszter

emberi erőforrások minisztere

3.1.3.
Kisléptékű településfejlesztés 
vidékfejlesztési program 
kiegészítésére

1,960 2,502 0,000

Elsősorban önkormányzati tulajdonú belterületi földutak 
szilárdburkolatú úttá való
fejlesztése, belterületi utak korszerűsítése, közösségiterek, 
ESZA típusú tevékenységek.

belügyminiszter emberi erőforrások minisztere

3.2.1. Környezeti értékeink védelme, 
környezetbiztonság 5,800 1,079 0,000

A konstrukció célja a csapadék- ill. belvíz okozta károk 
mérséklése a helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi 
rendszerek fejlesztésével. 
A települési környezetbiztonság növelése.

3.2.1/A,B
vidékfejlesztési miniszter 

3.2.1./C,D,F
belügyminiszter

3.2.1./C,D,F
vidékfejlesztési miniszter

3.3.1. Civilszervezetek fejlesztése 0,600 0,028 0,000

A konstrukció célja, hogy a régió fejlődése szempontjából 
kiemelkedő fontosságú tevékenységet ellátó non-profit 
szervezetek tevékenységük megfelelő színvonalú ellátásához 
szükséges infrastrukturális fejlesztéseit támogassa. 

közigazgatási és igazságügyi 
miniszter

8,360 7,422 0,301

3.

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

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszterKonstrukció céljaKonstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető 
kerete

(Mrd Ft)

3.Prioritás összesen

A prioritás támogatja a leromlott vagy leszakadó városrészeken integrált település-rehabilitációs akciók végrehajtását, továbbá a városközpontok és barnamezős területek fizikai megújítását és a városi funkciók 
(gazdasági, közösségi, közfunkciók) bővítését, illetve a kisvárosokban és  falvak esetében helyi településfejlesztési akciók végrehajtását, és a települések környezetbiztonságának növelését.

88,79

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkező további miniszter

Konstrukció 
kódja

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

Összesen
16,08

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

Összesen
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I. Prioritás bemutatása: 4. prioritás: Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése Észak-Magyarországi Operatív Program
Akcióterv	  2011-‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
9,03 16,49 0,50

        Tartalék (Mrd Ft):         0,00
       ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%
                               

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
42,44 0,00 16,92 8,60 0,50

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

2011 2012 2013

4.1.1. Egészségügyi alapellátás és 
járóbeteg szakellátás fejlesztése 0,00 6,32 0,00 Orvosi rendelők és egészségházak, valamint járóbeteg 

szakellátás fejlesztése. emberi erőforrások minisztere

4.1.2. Rehabilitációs ellátás fejlesztése 4,53 0,11 0,00

Rehabilitációs szakellátási helyek fejlesztése a lakossági 
hozzáférés növelése és a
földrajzi-regionális és szakmai-tartalmi egyenlőtlenségeinek 
csökkentése érdekében.

emberi erőforrások minisztere

4.2.1. Szociális ellátás fejlesztése 2,50 2,68 0,00 Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellásátok, 
bölcsődék infrastrukturális fejlesztése. emberi erőforrások minisztere

4.2.2. Akadálymentesítés emberi erőforrások minisztere

4.3.1 Oktatásfejlesztés 2,00 7,39 0,00

Közoktatási infrastruktúra fejlesztése. Energiatakarékos és 
korszerű közoktatási intézmények kialakítása, meglévő 
intézmények akadálymentes felújítása, bővítése, 
modernizációja, többfunkcióssá és energiatakarékossá tétele.

emberi erőforrások minisztere közigazgatási és igazságügyi miniszter

4.3.2
Térségi közigazgatási és 
közszolgálati rendszerek 
informatikai fejlesztése

0,00 0,00 0,50 Térségi közigazgatási és közszolgálati rendszerek informatikai 
fejlesztése nemzeti fejlesztési miniszter közigazgatási és igazságügyi miniszter

9,03 16,49 0,50

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

Összesen
68,46

2011-13 időszakban nem kerül meghirdetésre

Konstrukció neve

4. Prioritás összesen

Konstrukció 
kódja Konstrukció célja

4.
A konstrukció szakmai 

tartalmáért felelős miniszter

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető 
kerete

(Mrd Ft)
A konstrukció szakmai tartalma 

tekintetében feladatkörrel 
rendelkező további miniszter

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

Összesen
26,02

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

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 fejlesztésére, valamint az e-közigazgatás fejlesztésére. 
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I. Prioritás bemutatása: 5. prioritás: Térségi közlekedés fejlesztése Észak-Magyarországi Operatív Program
Akcióterv	  2011-‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
12,76 0,00 0,00

        Tartalék (Mrd Ft):         0,00
       ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%
                                    

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
18,11 1,21 10,09 1,45 0,00

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

2011 2012 2013

5.1.1 Közúti elérhetőség javítása 12,09 0,00 0,00

A támogatás célja a 4 és 5 számjegyű, településeket 
összekötő, országos mellékúthálózat minőségének a 
fejlesztésén keresztül a kistelepüléseken élők és a hátrányos 
helyzetű társadalmi csoportok közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférésének a javítása, valamint a közlekedés okozta 
környezeti károk csökkentése.

nemzeti fejlesztési miniszter

5.1.2 Közösségi közlekedés fejlesztése 0,00 0,00 0,00

A beavatkozás célja térségi alapú infrastrukturális fejlesztések 
megvalósítása a közösségi közlekedés alap-
feltételrendszerének a biztosítása, fejlesztése, ezáltal az 
országos, regionális, elővárosi, helyi és városi közlekedés 
gyorsabbá, biztonságosabbá és színvonalasabbá tétele 
érdekében. A közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai, 
irányítási, utastájékoztatási, valamint a szolgáltatási színvonal 
emelését szolgáló ellenőrzési rendszerek fejlesztésének 
támogatásával a konstrukció kiemelt célja a jelenleg közösségi 
közlekedést választó utasok számának megtartása 
(esetenként csökkenésének a fékezése), a negatív tendencia 
megfordítása, és a távlati utasszám-növekedés elősegítése.

nemzeti fejlesztési miniszter

5.1.3 Kerékpár-forgalmi hálózat 
fejlesztése 0,67 0,00 0,00

A konstrukció célja olyan komplex projektek támogatása, 
amelyek eredményeként egy teljes település vagy egy 
szerves, funkcionális egységnek tekinthető településrész, 
illetve kettő vagy több település közötti távolság válik 
biztonságosan, kényelmesen, közvetlenül elérhetővé és 
kerékpározhatóvá. 

nemzeti fejlesztési miniszter

12,76 0,00 0,00

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkező további miniszter

A jelentős gazdasági potenciállal rendelkező területek és turisztikai attrakciós célpontok, a kistérségek központi településeinek és a gyorsforgalmi utak elérhetőségének a javítása, ami hozzájárulhat a 
munkahelyek és a közszolgáltatások jobb elérhetőségéhez.

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető 
kerete

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

12,76

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

Összesen

5.

5. Prioritás összesen

Akcióterv 2011-2013 ÖSSZESEN (Mrd Ft) 109,88

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

Észak-Magyarországi Operatív Program

30,86

Összesen

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280HUF/EUR árfolyamon)
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5.	  melléklet	  az	  .../2013.	  (...)	  Korm.	  határozathoz

I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés Közép-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
8,51 3,87 0,00

              Tervezett ESZA arány (%): max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
17,28 0,00 6,60 5,78 0,00

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

2011 2012 2013

1.1.1.
Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó 
telephelyi, iparterületi infrastruktúra 
kialakítása 

8,51 3,87 0,00

Ipari park címmel rendelkező ipari parkok  fejlesztése.
Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött – építése, bővítése és fejlesztése.
Barnamezős területek fejlesztése.
Munkahelyteremtéssel egybekötött telephelyfejlesztés támogatása.
Széchenyi Tőkealap Kezelő működtetése a helyi foglalkoztatás szempontjából jelentős, de 
forráshiánnyal küzdő vállalkozások fejlesztésére.

nemzetgazdasági miniszter

1.2.1. Klaszterek létrejöttének és fejlődésének 
ösztönzése 0,00 0,00 0,00

A vállalkozások más vállalkozásokkal, valamint oktatási intézményekkel, K+F intézményekkel és egyéb 
helyi gazdasági szereplőkkel klaszter formában megvalósuló együttműködéseinek fejlesztése, illetve 
létrejöttének előmozdítása, szem előtt tartva a versenyképesség növelését és az innováció orientált 
fejlesztések elősegítését.

nemzetgazdasági miniszter

1.3.1. Technológia-transzfer és helyi 
kezdeményezések támogatása nemzetgazdasági miniszter

1.4.1. Vállalkozói tanácsadás támogatása 0,00 0,00 0,00 A vállalkozás fejlesztését szolgáló alap- és emeltsztintű tanácsadás igénybevételének támogatása KKV-
k számára. nemzetgazdasági miniszter

8,51 3,87 0,00

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

Konstrukció célja

1. Prioritás összesen

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkező további miniszter

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás; az 
újonnan létrejött és a már működő klaszterek, együttműködések. Az innováció terjedése, fejlesztése érdekében innováció menedzsment szolgáltatások nyújtására igényelhető támogatás. 

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

1.

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

Összesen
29,66

Összesen

Konstrukció 
kódja

12,38

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető 
kerete

(Mrd Ft)
A konstrukció szakmai 

tartalmáért felelős 
miniszter
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I. Prioritás bemutatása: 2. prioritás: Turizmusfejlesztés Közép-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
1,79 11,75 1,20

              Tervezett ESZA arány (%): max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
28,12 0,92 2,20 11,62 0,00

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

2011 2012 2013

 2.1.1. Kiemelt és integrált vonzerő-, termék- és 
infrastruktúra-fejlesztések támogatása 1,40 11,48 1,20

Turisztikai vonzerők illetve attrakciók létrehozásán, meglevők fejlesztésén, valamint turisztikai 
szolgáltatások kialakításán és fejlesztésén keresztül a hazai turizmus szektor versenyképességének 
erősítése, a turizmusból származó jövedelmek növelése és munkahelyek teremtése. 

nemzetgazdasági miniszter emberi erőforrások minisztere

 2.1.2.
Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat 
értékét növelő egyéb szolgáltatások 
infrastrukturális és minőségi fejlesztése 

nemzetgazdasági miniszter

 2.2.1. Térségi és helyi turisztikai együttműködési 
rendszerek, fejlesztése 0,39 0,27 0,00 Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek fejlesztése, ezen keresztül a 

turizmus versenyképességének növelése. nemzetgazdasági miniszter

1,79 11,75 1,20

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkező további miniszter

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

2. Prioritás összesen

2.
Összesen

42,87

14,74

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

Összesen

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás egyrészt a régió turisztikai kínálati portfoliójának komplex és integrált fejlesztését, valamint a turisztikai és szabadidős szolgáltatások minőségi és mennyiségi fejlesztését célozza meg. Másrészt magába foglalja a 
turisztikai szereplők együttműködésén alapuló fejlesztéseket, és a közös, helyi és térségi szintű desztináció-marketing folyamatos ellátásához szükséges háttér biztosítását.

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető 
kerete

(Mrd Ft)
Konstrukció 

kódja Konstrukció célja

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős 

miniszter
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I. Prioritás bemutatása: 3. prioritás: Fenntartható településfejlesztés Közép-dunántúli Operatív Program
Akcióterv	  2011-‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
1,10 6,85 1,93

              Tervezett ESZA arány (%): max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
16,72 0,00 0,68 9,20 0,00

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

2011 2012 2013

 3.1.1. Település (al)központok kialakítása, 
értékmegőrző rehabilitációja 1,10 6,85 1,31 A városközpontok és városi alközpontok értékmegőrző fejlesztése.

A kistelepülések tudatos fejlesztése, élhető és örökségvezérelt települési környezet kialakítása. belügyminiszter emberi erőforrások minisztere

 3.2.1.
Leromlott vagy leromlással veszélyeztetett 
városrészek rehabilitációja (20 000 fő feletti 
városok, megyei jogú városok kivételével)

0,00 0,00 0,63 A szociálisan leromlott lakóterületek és szegregátumok akcióterületi alapú megújítása a fizikai 
környezet és a társadalmi kohézió együttes erősítése által. belügyminiszter emberi erőforrások minisztere

1,10 6,85 1,93

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető 
kerete

(Mrd Ft)

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

Összesen

26,603.

9,88

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

3. Prioritás összesen

Konstrukció célja

A prioritási tengely fő célja a régió településeinek hálózatszerű fejlesztése, elsősorban azok gazdasági és közösségi célú, valamint szociális szempontokat is figyelembe vevő fizikai és funkcionális megújítása révén. A prioritás 
feladata az elsődleges térségi dinamizáló tényezőként felfogható város és térségére gyakorolt hatás ösztönzése, a város és térsége közötti kiegyensúlyozott, harmonikus kapcsolat elérése, egészségesebb lakókörnyezet 
megteremtése, a városok belső problémáinak kezelése. 

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

Összesen

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkező további miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős 

miniszter
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I. Prioritás bemutatása: 4. prioritás: Közlekedés- és környezetfejlesztés Közép-dunántúli Operatív Program
Akcióterv	  2011-‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
20,87 6,70 0,00

              Tervezett ESZA arány (%): max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
26,02 4,57 10,74 12,26 0,00

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

2011 2012 2013

 4.1.1. Környezeti értékek védelme, 
környezetbiztonság növelése 1,38 4,50 0,00

A konstrukción belül kialakított komponensek célja a 2000 LE alatti kistelepülések 
szennyvízelvezetésének és –kezelésének fejlesztése, a balatoni és duna menti omlás- és 
csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása, a helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi 
rendszerek rekonstrukciója, valamint a környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek és az 
önkormányzatok összehanagolt fenntarthatósággal kapcsolatos fejlesztéseinek támogatása.

4.1.1/A,B, F
vidékfejlesztési miniszter,

4.1.1/C, D, E 
belügyminiszter

4.1.1/D,E
vidékfejlesztési miniszter,

4.1.1/F
közigazgatási és igazságügyi miniszter

 4.2.1. Kül- és belterületi utak fejlesztése 18,49 1,53 0,00

A támogatás célja a 4 és 5 számjegyű, településeket összekötő, országos mellékúthálózat 
minőségének a fejlesztésén keresztül a kistelepüléseken élők és a hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének a javítása, valamint a közlekedés okozta 
környezeti károk csökkentése.

A konstrukció célja továbbá önkormányzati tulajdonú és kezelésű belterületi útszakaszok, belső 
tehermentesítő utak építése, fejlesztése, közlekedésbiztonsági célú átépítése, meglévő kiszolgáló utak 
gyűjtőúttá fejlesztése a közszolgáltatások könnyebb és gyorsabb elérése, valamint a központi lakott 
területek tehermentesítése érdekében.

nemzeti fejlesztési miniszter

 4.2.2. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 1,00 0,67 0,00
A konstrukció célja olyan komplex projektek támogatása, amelyek eredményeként egy teljes település 
vagy egy szerves, funkcionális egységnek tekinthető településrész, illetve kettő vagy több település 
közötti távolság válik biztonságosan, kényelmesen, közvetlenül elérhetővé és kerékpározhatóvá. 

nemzeti fejlesztési miniszter

 4.2.3. Közösségi közlekedés fejlesztése 0,00 0,00 0,00

A beavatkozás célja térségi alapú infrastrukturális fejlesztések megvalósítása a közösségi közlekedés 
alap-feltételrendszerének a biztosítása, fejlesztése, ezáltal az országos, regionális, elővárosi, helyi és 
városi közlekedés gyorsabbá, biztonságosabbá és színvonalasabbá tétele érdekében. A 
közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai, irányítási, utastájékoztatási, valamint a szolgáltatási színvonal 
emelését szolgáló ellenőrzési rendszerek fejlesztésének támogatásával a konstrukció kiemelt célja a 
jelenleg közösségi közlekedést választó utasok számának megtartása (esetenként csökkenésének a 
fékezése), a negatív tendencia megfordítása, és a távlati utasszám-növekedés elősegítése.

nemzeti fejlesztési miniszter

20,87 6,70 0,00

4.

53,59

Összesen

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető 
kerete
(MrdFt)

27,57

Konstrukció neve

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

Összesen

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkező további miniszter

A prioritás különböző infrastrukturális elemek fejlesztésének együttes kezelésével a régió társadalmi és gazdasági kohézióját, környezeti fenntarthatóságát szolgálja, a megközelíthetőség javításával mind az egyéni, mind a 
közösségi közlekedés terén; a lakossági eredetű környezeti terhelés csökkentésével; a sürgős beavatkozást igénylő magaspartfalak stabilizációjával, a bel- és csapadékvízzel való gazdálkodás fejlesztésével, belterületeken a 
bel- és csapadékvizek okozta károk csökkentésével.

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

Konstrukció 
kódja Konstrukció célja

4. Prioritás összesen

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős 

miniszter
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I. Prioritás bemutatása: 5. prioritás: Humán-infrastruktúra fejlesztés Közép-dunántúli Operatív Program
Akcióterv	  2011-‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
2,07 0,44 0,00

              Tervezett ESZA arány (%): max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
20,67 0,00 2,07 0,44 0,00

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

2011 2012 2013

 5.1.1. Közoktatási infrastrukturális fejlesztés emberi erőforrások minisztere

 5.2.1. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése, 
hatékonyságának növelése 2,07 0,44 0,00 Rehabilitációs ellátás fejlesztése a lakossági hozzáférés növelése és a földrajzi-regionális és szakmai-

tartalmi egyenlőtlenségeinek csökkentése érdekében. emberi erőforrások minisztere

 5.2.2. Kistérségi szinten elérhető szociális 
alapszolgáltatások emberi erőforrások minisztere

 5.3.1. Közszolgáltatások elérését segítő 
informatikai rendszerek 0,00 0,00 0,00 Közszolgáltatások elérését segítő informatikai rendszerek fejlesztése. emberi erőforrások minisztere közigazgatási és igazságügyi miniszter

 5.3.2. Utólagos akadálymentesítés emberi erőforrások minisztere

2,07 0,44 0,00

Összesen

5. Prioritás összesen

5.
23,18

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

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

A prioritás célja a közoktatás fejlesztése, az alapvető tudáselemek megszerezhetőségében meglevő minőségi és területi egyenlőtlenségek oldása; korszerű és hatékony egészségügyi és szociális ellátórendszer kialakítása; 
az egészségügyi rehabilitáció intézményrendszerének fejlesztésea; közszolgáltatások – költséghatékony és fenntartható módon történő - hozzáférhetővé tétele a régió településein, akadálymentesítés az önkormányzati 
szolgáltatások elérhetősége érdekében.

Akcióterv 2011-2013 ÖSSZESEN (Mrd Ft)

Konstrukció 
kódja Konstrukció célja

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

Közép-dunántúli Operatív Program

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető 
kerete*
(Mrd Ft)

67,08

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős 

miniszter
Konstrukció neve

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkező további miniszter

Összesen

2,51

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
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6.	  melléklet	  az	  .../2013.	  (...)	  Korm.	  határozathoz

I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése Közép-magyarországi Operatív Program
Akcióterv	  2011-‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
28,08 24,74 12,82

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%): max. 10%
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):                                        nem releváns

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
113,38 28,08 24,74 12,82 0,00 179,02

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

2011 2012 2013

1.1.1.
Piacorientált kutatás-fejlesztési 
tevékenység, valamint a K+F és technológiai 
együttműködések fejlesztése

nemzetgazdasági miniszter

1.1.2. Kutatási központok fejlesztése, 
megerősítése nemzetgazdasági miniszter

1.1.3.
Innovációs és technológia parkok 
támogatása, pólus innovációs klaszterek 
támogatása

nemzetgazdasági miniszter

1.1.4. Vállalati innováció ösztönzése 6,90 10,87 0,00

Vállalkozások technológiai innovációs tevékenységeinek támogatása meglévő, 
piacképes termékek (beleértve az alkatrészt és/vagy részegységet), szolgáltatások, 
technológiák továbbfejlesztésével. További cél a vállalati K+F tevékenységek 
dinamikus növekedésének biztosítása a konstrukció keretein belül. Innováció 
menedzsment szakértők és tanácsadók képzése.

nemzetgazdasági miniszter

1.1.5. Vállalati kutatás-fejlesztési profil erősítése nemzetgazdasági miniszter

1.1.6. Vállalkozások beszállítói és technológiai 
innovációs együttműködésének fejlesztése nemzetgazdasági miniszter

1.2.1. Vállalati technológia fejlesztés 11,28 13,80 12,82

Mikro-, kis- és középvállalkozások különféle belső fejlesztéseinek (pl. eszközvásárlás, 
ingatlan-beruházás, marketing) támogatása új munkavállalók foglalkoztatásával és új 
piacok szerezésével, amelynek keretében előnyben részesülnek az Új Széchenyi 
Tervhez kapcsolódó fejlesztések.

nemzetgazdasági miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkező 
további miniszter

1.

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

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritástengely a versenyképesség, elsősorban a tudásalapú társadalom innováció és vállalkozásorientált fejlesztéséhez járul hozzá. Elősegíti a régión belüli kohézió erősítését is – 
köszönhetően a vállalati K+F és innovációs aktivitás növelésének, a vállalkozások fejlesztésének a helyi üzleti környezet támogatásának, valamint a visszatérítendő pénzügyi eszközök 
alkalmazásának.

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve

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

Összesen
65,64

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

Konstrukció célja

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete

(Mrd Ft)

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős 

miniszter

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.
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1.2.2. Munkalehetőségteremtő beruházások 
támogatása a leghátrányosabb kistérségben nemzetgazdasági miniszter

1.2.3. Nemzetközi szolgáltatóközpontok 
létrehozása, fejlesztése nemzetgazdasági miniszter

1.2.4. Környezetvédelmi szempontú 
technológiafejlesztés vidékfejlesztési miniszter nemzetgazdasági miniszter

1.2.5. Vállalati folyamatmenedzsment és 
elektronikus kereskedelem támogatása 1,80 0,00 0,00

Mikro-, kis- és középvállalkozások jövedelemtermelő képességének erősítése az 
információs és kommunikációs technológiai (továbbiakban: IKT) megoldások hatékony 
alkalmazásával a belső vállalati és a vállalatközi üzleti folyamatokban, a hazai 
KKVszektor versenyképességének növekedésével.

nemzeti fejlesztési miniszter nemzetgazdasági miniszter

1.2.6.
Minőség-, környezet és egyéb irányítási 
rendszerek, szabványok bevezetésének 
támogatása

nemzetgazdasági miniszter

1.2.7. E-kereskedelem, és egyéb e-szolgáltatások 
támogatása nemzetgazdasági miniszter

1.4.1. Szélessávú körzethálózati fejlesztések 
támogatása nemzetgazdasági miniszter

1.4.2. Logisztikai központok és szolgáltatások 
fejlesztése nemzetgazdasági miniszter

1.4.3. Üzleti környezet tanácsadás nemzetgazdasági miniszter

1.4.4. Esélyegyenlőségi célcsoportok támogatása 
a foglalkoztatásban 0,00 0,00 0,00

Munkahelyi körülmények megteremtése, illetve olyan szolgáltatások bevezetése, 
amelyek biztosítják a hátrányos helyzetben lévő munkavállalók számára az egyenlő 
esélyeket. Innováció menedzsment szakértők és tanácsadók képzése.

nemzetgazdasági miniszter

1.5.1.
KKV-k részére vállalkozás-, üzlet és 
piacfejlesztési (tanácsadói) szolgáltatások 
igénybevételének támogatása

0,00 0,00 0,00
A vállalkozás fejlesztését szolgáló alap- és emeltsztintű tanácsadás igénybevételének 
támogatása KKV-k számára. nemzetgazdasági miniszter

1.5.2. Gazdasági együttműködések és hálózatok 
fejlesztése 0,00 0,00 0,00

A vállalkozások más vállalkozásokkal valamint oktatási intézményekkel, K+F 
intézményekkel és egyéb helyi gazdasági szereplőkkel klaszter formában megvalósuló 
együttműködéseinek fejlesztésének illetve létrejöttének előmozdítása, szem előtt 
tartva a versenyképesség növelését és az innováció orientált fejlesztések 
elősegítését.

nemzetgazdasági miniszter

1.5.3. Vállalkozásfejlesztési létesítmények 
infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése 8,10 0,07 0,00

Ipari park címmel rendelkező ipari parkok  fejlesztése
Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött – építése, bővítése és 
fejlesztése.
Barnamezős területek fejlesztése.
Munkahelyteremtéssel egybekötött telephelyfejlesztés támogatása.
Széchenyi Tőkealap Kezelő működtetése a helyi foglalkoztatás szempontjából 
jelentős, de forráshiánnyal küzdő vállalkozások fejlesztésére.

nemzetgazdasági miniszter

28,08 24,74 12,82

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkező 
további miniszter

1.3.1
Hitel program mikrofinanszírozó szervezetek 
és hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások 
részvételével

A kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem a kívánt mértékben finanszírozott 
mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése kedvezményes kamatozású hitelek 
nyújtásával.

nemzetgazdasági miniszter

1.3.2 Garancia program hitelintézetek és pénzügyi 
vállalkozások részvételével Mikro-, kis- és középvállalkozások hitelei mögé garancianyújtása. nemzetgazdasági miniszter

1.3.3. Közösen létrehozott kockázati tőkealapok A korai (magvető és induló), valamint növekedési életszakaszban lévő innovatív mikro-
, kis- és középvállalkozások tartós forráshoz juttatása. nemzetgazdasági miniszter

JE
RE
M
IE

A	  pénzügyi	  eszközök	  esetében	  a	  támogatási	  konstrukciók	  tartalmazzák	  a	  holding	  alap	  működésére	  felhasználható	  költségtérítést.	  Az	  uniós	  előírások	  alapján	  Forráskezelő	  Szervezet	  részére	  nyújtható	  költségtérítés	  
mértéke	  a	  mindenkori	  pénzügyi	  eszközök	  finanszírozási	  keretéből	  (hitel	  programok,	  a	  garancia	  programok	  és	  a	  kockázati	  tőke	  programok	  kereteiből)	  a	  programszámlákra	  összesen	  lehívott	  összegek	  maximum	  2%-‐a	  lehet.	  
A	  programszámlákra	  lehívott	  összegek	  alatt	  kizárólag	  az	  unió	  felé	  elszámolt	  kiadások	  értendők.	  A	  költségtérítés	  összege	  a	  hatályos	  Finanszírozási	  Szerződésben	  kerül	  meghatározásra.

4,04

2,46

Pénzügyi eszközök összesen

1. Prioritás Pénzügyi eszközök nélkül összesen

Konstrukció neve

33,19

Konstrukció 
kódja

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

39,69

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete

(Mrd Ft) Konstrukció célja

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős 

miniszter

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

2007-2013
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I. Prioritás bemutatása: 2. prioritás: A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése Közép-magyarországi Operatív Program
Akcióterv	  2011-‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
0,00 13,67 3,23

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%): max 10%
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):                                        nem releváns

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
68,98 0,00 13,67 3,23 0,00 85,88

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

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkező 
további miniszter

2011 2012 2013

2.1.1 Közúti elérhetőség javítása 0,00 13,67 3,23

A 4 és 5 számjegyű, településeket összekötő, országos mellékúthálózat minőségének fejlesztésén 
keresztül a kistelepüléseken élők és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása, valamint a közlekedés okozta környezeti károk 
csökkentése.

nemzeti fejlesztési miniszter

2.1.2 Regionális kerékpárforgalmi hálózat 
fejlesztése nemzeti fejlesztési miniszter

2.2.1 A régió külső elérhetőségét javító 
közlekedési infrastruktúra fejlesztése nemzeti fejlesztési miniszter

2.3.1 Közösségi közlekedés fejlesztése nemzeti fejlesztési miniszter

0,00 13,67 3,23

2.

16,90

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős 

miniszter
Konstrukció célja

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

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

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete

(Mrd Ft)

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

2. Prioritás összesen

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

A prioritás elsősorban a régió versenyképességének fejlesztését segíti elő az elérhetőség, a közlekedési kapcsolatok mennyiségi és minőségi javításával, szem előtt tartva a környezetileg 
fenntartható közlekedési módok térnyerését és a közlekedésbiztonságot. A fő- és mellékúthálózat fejlesztése mellett támogatja a kerékpáros, vízi és közösségi közlekedési módok térnyerését. 

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

Összesen
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I. Prioritás bemutatása: 3. prioritás: A régió vonzerejének fejlesztése Közép-magyarországi Operatív Program
Akcióterv	  2011-‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
3,65 7,48 4,16

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%): max. 10 %
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):                                        nem releváns

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
43,82 3,65 7,48 4,16 59,11

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

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkező 
további miniszter

2011 2012 2013

3.1.1 Versenyképes turisztikai termék- és 
attrakciófejlesztés 1,37 7,10 0,60

Turisztikai vonzerők illetve attrakciók létrehozásán, meglevők fejlesztésén, valamint 
turisztikai szolgáltatások kialakításán és fejlesztésén keresztül a hazai turizmus 
szektor versenyképességének erősítése, a turizmusból származó jövedelmek 
növelése és munkahelyek teremtése. 

nemzetgazdasági miniszter emberi erőforrások minisztere 

3.1.2 Turisztikai fogadóképesség fejlesztése 0,09 0,00 0,00 Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek fejlesztése, ezen 
keresztül a turizmus versenyképességének növelése. nemzetgazdasági miniszter

3.2.1 Természeti értékek védelme vidékfejlesztési miniszter

3.2.2 Élőhely-megőrző mező- és erdőgazdálkodás 
infrastrukturális alapjainak megteremtése vidékfejlesztési miniszter

3.2.3 Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat 
infrastrukturális fejlesztése vidékfejlesztési miniszter

3.3.1 Vízgazdálkodási tevékenységek belügyminiszter
3.3.2 Települési hulladéklerakók rekultivációja vidékfejlesztési miniszter

3.3.3 Megújuló energia-hordozó felhasználás 
növelése 2,19 0,38 3,56

A kisebb környezeti terheléssel járó megújuló energia alapú energiatermelés 
elterjesztése, ezen belül növelni a megújuló energiaforrásokon alapuló hő- és 
villamosenergia szerepét az összenergia felhasználáson belül és ezen keresztül 
csökkenteni a széndioxid kibocsátást. A konstrukció elsősorban az együttműködő 
villamosenergia hálózatba termelő kapacitások kiépítését, másodsorban a sziget 
üzemmódban működő villamosenergia-termelő kapacitások kiépítését, tovább a 
földgáz hálózatba táplálható biometán termelést támogatja. 

nemzeti fejlesztési miniszter vidékfejlesztési miniszter

3.3.4 Fenntartható életmód és fogyasztás vidékfejlesztési miniszter

3,65 7,48 4,16

Konstrukció célja

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

3. Prioritás összesen

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete

(Mrd Ft)

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

15,29

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős 

miniszter

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

Összesen

3.

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A régió vonzerejének komplex fejlesztését célzó prioritás turisztikai, természetvédelmi és környezetvédelmi fejlesztéseket fogalmaz meg. A turisztikai vonzerő fejlesztésével megjeleníthetővé 
válnak olyan fejlesztések, melyek komplex módon egyesítik egy természeti, kulturális érték turisztikai célú hasznosítását. 

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
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I. Prioritás bemutatása: 4. prioritás: A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése Közép-magyarországi Operatív Program
Akcióterv	  2011-‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
7,81 8,16 1,75

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%): max. 10%
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):                                        nem releváns

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
93,20 7,81 8,16 1,75 0,00 110,92

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

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkező 
további miniszter

2011 2012 2013

4.1.1. A szakképzés és felnőttképzés 
infrastruktúrájának fejlesztése emberi erőforrások minisztere

4.1.2. Az integrált foglalkoztatási és szociális 
szolgáltató rendszer kialakítása emberi erőforrások minisztere

4.2.1. A felsőoktatási kapacitások fejlesztése emberi erőforrások minisztere

4.3.1.
Közép-magyarországi régió fekvőbeteg-
szakellátási intézményrendszerének 
fejlesztése

1,10 0,00 0,00

Alapvető cél a koraszülött és intenzív ellátásra szoruló újszülött csecsemők 
életesélyeinek növelése a Perinatális Intenzív Centrumok (PIC III.) informatikai és 
orvos technológiai eszközeinek fejlesztésével, nem engedélyköteles építési 
beruházások támogatásával. 

emberi erőforrások minisztere

4.3.2.
Egészségügyi szolgáltatások, járóbeteg 
szakellátás fejlesztése a Közép-
magyarországi régióban

0,00 0,00 1,10 Egészségügyi intézmények infrastrukturális beruházásainak támogatása. emberi erőforrások minisztere

4.3.3. A Közép-magyarországi régió egészségügyi 
informatikájának fejlesztése 0,00 0,63 0,00

Az egészségügyi ágazat közhiteles nyilvántartásainak létrehozása és publikálása, 
ehhez az adatkörök fenntartása intézményi szerepköreinek és felelősségi 
szabályrendszerének létrehozása.

emberi erőforrások minisztere nemzeti fejlesztési miniszter

4.4.1. Bentlakásos intézmények korszerűsítése, 
kiváltása emberi erőforrások minisztere

4.4.2. Állami fenntartású közintézmények  
akadálymentesítése emberi erőforrások minisztere

4.5.1.
Szociális alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális 
fejlesztése

emberi erőforrások minisztere

4.5.2.
Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények 
infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának 
bővítése

3,07 2,66 0,00 Új bölcsődék létrehozása, és már működő bölcsődéket érintő infrastrukturális 
fejlesztések megvalósítása amennyiben a fejlesztés kapacitásbővülést eredményez. emberi erőforrások minisztere

4.5.3.
Önkormányzatok illetőleg önkormányzati 
feladatellátást biztosító egyes 
közszolgáltatások akadálymentesítése

emberi erőforrások minisztere

4.6.1. Közoktatási intézmények beruházásainak 
támogatása 3,64 4,87 0,15 Közoktatási intézmények - ezen belül óvodai feladatellátási helyek - fejlesztése.

emberi erőforrások minisztere
461/D

nemzeti fejlesztési miniszter

4.7.1. Elektronikus helyi közigazgatási 
infrastruktúra fejlesztése 0,00 0,00 0,50 Közszolgáltatások elérését segítő informatikai rendszerek. nemzeti fejlesztési miniszter közigazgatási és igazságügyi 

miniszter

7,81 8,16 1,75

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős 

miniszter

Összesen

A régió közszolgáltatási szektorának, intézményrendszerének fejlesztése a munkaerő-piaci szervezetek működési hatékonyságának javításával, a humán erőforrások minőségi erősödéséhez 
hozzájáruló közoktatási-művelődési, valamint szakképzési, felsőoktatási, egészségügyi és szociális szolgáltatási infrastruktúra, valamint az e-közigazgatás fejlesztése révén. 
Az intézkedések egyúttal figyelemmel vannak a környezet védelmére, az elért eredményekkel arányos környezetterhelésre, energiahatékonyságra.

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

Konstrukció neve

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

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete

(Mrd Ft)

4.

Konstrukció célja

17,71

Konstrukció 
kódja

4. Prioritás összesen
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I. Prioritás bemutatása: 5. prioritás: Települési területek megújítása Közép-magyarországi Operatív Program
Akcióterv	  2011-‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
0,00 10,77 1,86

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%): max. 10%
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):                                   nem releváns

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
71,04 0,00 10,77 1,86 0,00 83,67

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

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkező 
további miniszter

2011 2012 2013

5.1.1 Szociális célú városrehabilitáció 0,00 10,77 0,00
A leértékelődő városi területek fenntartható társadalmi, környezeti megújulásának 
elősegítése, közösségi és szociális funkciók megjelenésének támogatásával. belügyminiszter emberi erőforrások minisztere

5.2.1 Pest megyei település-központok fejlesztése belügyminiszter emberi erőforrások minisztere

5.2.2 Budapesti integrált városfejlesztési program 0,00 0,00 1,86 Budapest kerületközpontjainak integrált, szinergikus hatásokat felmutató akcióterületi 
beavatkozások révén történő megújítása.

belügyminiszter emberi erőforrások minisztere

5.2.3 Gazdaságélénkítő városfejlesztés (JESSICA 
konstrukció) 0,00 0,00 0,00 A városi szövet átalakítása kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem a kívánt 

mértékben finanszírozott, megtérülést eredményező beruházások segítségével. belügyminiszter nemzeti fejlesztési miniszter

0,00 10,77 1,86

5.

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás támogatja a leromlott vagy leszakadó városrészeken integrált település-rehabilitációs akciók végrehajtását, továbbá a városközpontok és barnamezős területek fizikai megújítását és a 
városi funkciók (gazdasági, közösségi, közfunkciók) bővítését, illetve a kisvárosokban és 5000 főnél népesebb falvak esetében helyi településfejlesztési akciók végrehajtását. 

 

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

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete

(Mrd Ft) Konstrukció célja

12,63
Összesen

Akcióterv 2011-2013 ÖSSZESEN (Mrd Ft) 167,86

Akcióterv 2011-2013 ÖSSZESEN (pénzügyi eszközök nélkül, 
Mrd Ft) 128,17

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

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős 

miniszter

Közép-magyarországi Operatív Program

5. Prioritás összesen

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve
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7.	  melléklet	  az	  .../2013.	  (...)	  Korm.	  határozathoz

I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Nyugat-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
7,44 1,67 2,30

              Tervezett ESZA arány (%): max 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
14,30 1,41 6,68 3,33 0,00 25,71

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

2011 2012 2013

1.1.1. Vállalati együttműködések és klaszterek 
támogatása 0,00 0,18 0,00

A vállalkozások más vállalkozásokkal valamint oktatási intézményekkel, K+F 
intézményekkel és egyéb helyi gazdasági szereplőkkel klaszter formában 
megvalósuló együttműködéseinek fejlesztése illetve létrejöttének előmozdítása, 
szem előtt tartva a versenyképesség növelését és az innováció orientált 
fejlesztések elősegítését.

nemzetgazdasági miniszter

1.2.1. Vállalati tanácsadás 0,00 0,00 0,00 A vállalkozás fejlesztését szolgáló alap- és emeltsztintű tanácsadás 
igénybevételének támogatása KKV-k számára. nemzetgazdasági miniszter

1.3.1. Befektetési környezet fejlesztése 7,44 1,49 2,30

Ipari park címmel rendelkező ipari parkok  fejlesztése
Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött – építése, bővítése és 
fejlesztése.
Barnamezős területek fejlesztése.
Munkahelyteremtéssel egybekötött telephelyfejlesztés támogatása. 
Széchenyi Tőkealap Kezelő működtetése a helyi foglalkoztatás szempontjából 
jelentős, de forráshiánnyal küzdő vállalkozások fejlesztésére.

nemzetgazdasági miniszter

7,44 1,67 2,30

1.
Konstrukció kódja

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

Összesen
11,42

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

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető 
kerete

(Mrd Ft)

1. Prioritás összesen

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe 
vett tanácsadás; az újonnan létrejött, s a már működő klaszterek, együttműködések. Az innováció terjedése, fejlesztése érdekében technológia transzfer irodák kerülnek támogatásra.

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkező további miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszterA konstrukció célja
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I. Prioritás bemutatása: 2. prioritás: Turizmusfejlesztés Nyugat-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
5,47 9,33 0,92

              Tervezett ESZA arány (%): max 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
24,49 3,48 6,49 6,68 0,00 41,14

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

2011 2012 2013

2.1.1.

A régió történelmi és kulturális 
örökségének fenntartható hasznosítása, 
valamint a természeti értékeken alapuló 
aktív turisztikai programok fejlesztése

4,62 9,33 0,92 Turisztikai vonzerők illetve attrakciók létrehozása, meglevők fejlesztése, valamint 
turisztikai szolgáltatások kialakítása és fejlesztése. nemzetgazdasági miniszter emberi erőforrások minisztere

2.2.1. Szálláshelyek bővítése és 
szolgáltatásainak minőségi fejlesztése nemzetgazdasági miniszter

2.3.1. Helyi, térségi desztináció menedzsment 
szervezetek létrehozása, fejlesztése  0,85 0,00 0,00

Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek fejlesztése.
Balatoni Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek 
fejlesztése.

nemzetgazdasági miniszter

5,47 9,33 0,92

2.

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

2. Prioritás összesen

A konstrukció célja

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető 
kerete

(Mrd Ft)

A Nyugat-Dunántúl természeti, történelmi-kulturális örökségének értéktudatos, komplex megőrzése, klaszter jellegű együttműködésben megvalósuló új, egyedi arculatú, magas minőségű fejlesztése, 
mely tartalmazza: a termálvízkincsre alapozott egészségturisztikai-rekreációs fejlesztéseket; történelmi emlékek, kulturális értékek integrált fejlesztését; tájegységekre jellemző ökoturisztikai, kistérségi 
alapon szervezett tematikus szolgáltatások támogatását; a régió turisztikai intézményrendszerének megújítását

Konstrukció kódja

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkező további miniszter

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

Összesen
15,73

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

Konstrukció neve
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I. Prioritás bemutatása: 3. prioritás: Városfejlesztés Nyugat-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
0,00 7,74 0,00

              Tervezett ESZA arány (%): 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
25,38 2,22 1,45 4,07 0,00 33,12

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

2011 2012 2013

3.1.1. Városközponti területek és leromlott 
városrészek fejlesztése 0,00 5,63 0,00

Városközpontok, leromlott városi lakóterületek integrált rehabilitációja.
A hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása települési 
infrastruktúrafejlesztések révén, valamint a városi közösségi közlekedési 
rendszerek fejlesztése.

belügyminiszter emberi erőforrások minisztere, 
nemzeti fejlesztési miniszter

3.2.1. Helyi és helyközi közösségi közlekedés 
infrastrukturális feltételeinek javítása 0,00 2,11 0,00

Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása a közösségi közlekedés alap-
feltételrendszerének a fejlesztése érdekében. 
A helyi és városi közösségi közlekedés biztonságosabbá, gyorsabbá és 
színvonalasabbá tétele érdekében közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai, 
irányítási, utastájékoztatási rendszerek fejlesztése, kialakítása.

nemzeti fejlesztési miniszter

0,00 7,74 0,00

3.

A konstrukció célja

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

Összesen
7,74

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

Konstrukció kódja Konstrukció neve

3. Prioritás összesen

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető 
kerete

(Mrd Ft)
A konstrukció szakmai 

tartalmáért felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkező további miniszter

A prioritás támogatja a leromlott vagy leszakadó városrészeken integrált település-rehabilitációs akciók végrehajtását, továbbá a városközpontok és barnamezős területek fizikai megújítását és a városi 
funkciók (gazdasági, közösségi, közfunkciók) bővítését, illetve a kisvárosokban és 5000 főnél népesebb falvak esetében helyi településfejlesztési akciók végrehajtását. 

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
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Nyugat-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
8,83 1,34 0,00

              Tervezett ESZA arány (%): 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
21,44 2,91 5,90 1,37 0,00 31,62

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

2011 2012 2013

4.1.1. Környezetvédelmi infrastruktúra és 
szolgáltatások fejlesztése 2,52 0,88 0,00

A 2000 LE alatti kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése, a 
környezetbiztonság növelése. Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi 
rendszerek fejlesztése.
A települési szilárd és folyékony hulladéklerakók rekultivációja. A 
fenntarthatósággal foglalkozó civil szervezetek programjainak támogatása.

4.1.1/A, C, D
vidékfejlesztési miniszter,

4.1.1/B
belügyminiszter

4.1.1/B
vidékfejlesztési miniszter, 

4.1.1/D
közigazgatási és igazságügyi miniszter

4.2.1
Felszíni vizek minőségének javítása és 

felszíni vizek okozta kockázatok 
csökkentése

belügyminiszter vidékfejlesztési miniszter

4.3.1 Térségi közlekedési kapcsolatok 
fejlesztése 6,32 0,46 0,00

A támogatás célja a 4 és 5 számjegyű, településeket összekötő, országos 
mellékúthálózat minőségének fejlesztésén keresztül a kistelepüléseken élők és a 
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférésének javítása, valamint a közlekedés okozta környezeti károk 
csökkentése.
A kerékpár a mindennapok közlekedésének fontos eszköze, ezért 
elengedhetetlen a biztonságos kerékpárút-hálózat kialakítása. A pályázat célja 
ezért olyan komplex projektek támogatása, majd megvalósítása, amelyek 
eredményeként egy teljes település vagy egy szerves, funkcionális egységnek 
tekinthető településrész, illetve kettő vagy több település közötti távolság válik 
biztonságosan, kényelmesen, közvetlenül elérhetővé és kerékpározhatóvá. 

nemzeti fejlesztési miniszter

8,83 1,34 0,00

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszterKonstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető 
kerete

(Mrd Ft)

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A településszerkezethez és a tájhoz illeszkedő környezetbarát rendszerek alkalmazásának elősegítése, környezeti tudatosság növelése.
Biztonságos, jó állapotú felszíni vizek az EU Víz Keret irányelvnek megfelelően.
Az alsóbbrendű közúthálózat és a kerékpárút-hálózat fejlesztésével a települések, térségek belső elérhetőségi viszonyainak javítása.

I. Prioritás bemutatása: 4. prioritás: Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra

A konstrukció célja
A konstrukció szakmai tartalma 

tekintetében feladatkörrel 
rendelkező további miniszter

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

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

4.

10,18
Összesen

4. Prioritás összesen 
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Nyugat-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
2,15 3,49 1,21

              Tervezett ESZA arány (%): 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
20,92 3,41 1,89 1,54 0,00 27,76

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 2,88 1,21 Közoktatási intézmények fejlesztése. emberi erőforrások minisztere  közigazgatási és igazságügyi miniszter

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

2,15 3,49 1,21

5.

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

6,85
Összesen

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

Akcióterv 2011-2013 ÖSSZESEN (Mrd Ft) 51,90

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető 
kerete

(Mrd Ft)

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

Konstrukció kódja Konstrukció neve

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

Nyugatl-dunántúli Operatív Program

5. Prioritás összesen
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A Kormány 1636/2013. (IX. 10.) Korm. határozata
a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005 azonosító számú („Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer 
továbbfejlesztése a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén” című) projekt 
támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1.  jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005 azonosító számú, „Szilárdhulladék-gazdálkodási 

rendszer továbbfejlesztése a  Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén” című, egymilliárd 
forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot,

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

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1636/2013. (IX. 10.) 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-
2013-0005

Szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszer 
továbbfejlesztése 
a Heves Megyei 
Regionális 
Hulladékgazdálkodási 
Társulás területén

Heves Megyei 
Regionális 
Hulladékgazdálkodási 
Társulás

4 136 231 745 91,916261

A hulladékgazdálkodási 
rendszer összesen  
57 településen élő 
154 323 lakost érint.
A projekt keretében 
egy mechanikai 
előkezelő, két hulladék 
válogatómű, két 
komposztáló és 
egy hulladékudvar 
létesül, valamint 
a hulladékgazdálkodási 
rendszer 
üzemeltetéséhez 
szükséges eszközök 
kerülnek beszerzésre.

Az első kifizetési kérelem benyújtásáig 
teljesítendő feltételek:
1. Át kell dolgozni a tervezési koncepciót 
és fel kell osztani a tervezési- és 
engedélyeztetési feladatokat a tervező 
és a kivitelező között úgy, hogy 
az megfeleljen a FIDIC sárga könyv szerinti 
beszerzés elvárásainak.
2. Be kell nyújtani módosított társulási 
megállapodást, melyben a projekttel 
kapcsolatos tulajdoni arányok, 
kötelezettségvállalások és döntési 
feltételek átvezetésre kerültek.
3. Be kell nyújtani a fejlesztéssel 
érintett ingatlanok adásvételét igazoló 
dokumentumokat, továbbá be kell 
nyújtani ezen ingatlanokhoz kapcsolódóan 
a megvalósíthatósági tanulmány 
sablonja 9. fejezetének VI. pontja szerinti 
dokumentumokat a hatályos jogszabályok 
szerint.
4. Be kell mutatni az ÉMI-KTVF 1640/2007 
számú egységes környezethasználati 
engedély másolatát.
5. Be kell mutatni a járási (fővárosi kerületi) 
hivatal építésügyi és örökségvédelmi 
hivatal kulturális örökség védelméről 
szóló 2001. évi LXIV. törvény szerinti 
nyilatkozatát.
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A Kormány 1637/2013. (IX. 10.) Korm. határozata
a budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar–Keleti pályaudvar) és kapcsolódó  
felszíni beruházásai című projekt megvalósítása keretében a budapesti 4. számú metróvonal  
I. szakasz: Co-05/B, Co-06/A, Co-07 számú szerződések módosításainak jóváhagyásáról,  
valamint a szerződésmódosítások alapján folyósítandó hazai költségvetési forrás meghatározásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja

a) „a budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz: Co-05/B számú Kálvin tér állomás szerkezet” tárgyában 
a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BKV Zrt.) és az SwO Metro 4 
„Kálvin tér” Építő Közkereseti Társaság között megkötött vállalkozási szerződés 3. számú,

b) „a budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz: Co-06/A számú Rákóczi tér állomás szerkezet” tárgyában 
a BKV Zrt. és az SwO Metro 4 „Rákóczi tér” Építő Közkereseti Társaság között megkötött vállalkozási szerződés 
1. számú, valamint

c) „a budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz: Co-07 számú állomások belső beépítése” tárgyában a BKV Zrt. és 
a Swietelsky Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság között megkötött vállalkozási szerződés 2. számú

szerződésmódosítása szövegét,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

 2. az 1. pont szerinti szerződésmódosításokban meghatározott hazai költségvetési forrást
a) az 1. pont a) alpontja szerinti szerződésmódosítás tekintetében összességében 1 936 848,57 euró, és
b) az 1. pont b) alpontja szerinti szerződésmódosítás tekintetében összességében 279 894 790 forint
összegben állapítja meg,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

 3. egyetért
a) a 2.  pont a) és b)  alpontban meghatározott költségvetési forrás Magyarország 2013. évi központi 

költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. mellékletének XIX. Uniós fejlesztések 
fejezet 2. cím 7. alcím 11. jogcímcsoport-számú „Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása” 
előirányzatról történő folyósításával azzal, hogy a  hazai költségvetési forrás folyósításának feltétele 
a  szerződésmódosítások alapján fizetendő összeg Budapest Főváros Önkormányzatát illető önrészének 
biztosítása, valamint

b) azzal, hogy az  1.  pont c)  alpontban meghatározott szerződésmódosítás elszámolható költsége a  Kvtv. 
1. mellékletének XIX. Uniós fejlesztések fejezet 2. cím 4. alcím 2. jogcímcsoport-számú „Közlekedés Operatív 
Program” előirányzatát terhelje.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: az a) alpont tekintetében: 2013. szeptember 30.
 a b) alpont tekintetében: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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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.

Helyesbítés: 

A Magyar Közlöny 2013. szeptember 5-én megjelent 145. számának 66536. oldalán a 331/2013. (IX. 5.) 
Korm. rendelet 1. mellékletében a minimális pályázati ajánlati ár kiszámításának képlete helyesen a következő:
„MPÁ = ((ST*s1)+(((AE/(1+DR)0)+(AE*(1+PV)/(1+DR))+ 
(AE*(1+PV)2/((1+DR)2))+ (AE*(1+PV)3/((1+DR)3))+ 
(AE*(1+PV)4/((1+DR)4))+ (AE*(1+PV)5/((1+DR)5)))*s2))*PÜ”


	A belügyminiszter 51/2013. (IX. 10.) BM rendelete
	az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat támogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 50/2013. (VIII. 27.) BM rendelet módosításáról

	A belügyminiszter 52/2013. (IX. 10.) BM rendelete
	a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2013. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről szóló 9/2013. (III. 29.) BM rendelet módosításáról

	Az emberi erőforrások minisztere 63/2013. (IX. 10.) EMMI rendelete
	a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet és a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról szóló 45/2012. (XI. 30.

	Az emberi erőforrások minisztere 64/2013. (IX. 10.) EMMI rendelete
	a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról

	A vidékfejlesztési miniszter 76/2013. (IX. 10.) VM rendelete
	a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, 
valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 
89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról

	A vidékfejlesztési miniszter 77/2013. (IX. 10.) VM rendelete
	az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet módosításáról

	A vidékfejlesztési miniszter 78/2013. (IX. 10.) VM rendelete
	a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról

	Az Országgyűlés 71/2013. (IX. 10.) OGY határozata
	a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elnökének és tagjainak megválasztásáról szóló 95/2010. (X. 15.) OGY határozat módosításáról*

	A Kormány 1630/2013. (IX. 10.) Korm. határozata
	a Santiago de Chilei Nagykövetség újranyitásához kapcsolódó feladatokról

	A Kormány 1631/2013. (IX. 10.) Korm. határozata
	a szombathelyi sportcélú beruházásokkal kapcsolatos egyes kérdésekről

	A Kormány 1632/2013. (IX. 10.) Korm. határozata
	a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról

	A Kormány 1633/2013. (IX. 10.) Korm. határozata
	a forgalmazási engedéllyel rendelkező pénztárgép forgalmazók forrásbevonásához 
egyedi állami kezességvállalásra történő felhatalmazásról

	A Kormány 1634/2013. (IX. 10.) Korm. határozata
	az Ős-Dráva Program összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

	A Kormány 1635/2013. (IX. 10.) Korm. határozata
	a regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek megállapításáról 
és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritás keretének növeléséről

	A Kormány 1636/2013. (IX. 10.) Korm. határozata
	a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005 azonosító számú („Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

	A Kormány 1637/2013. (IX. 10.) Korm. határozata
	a budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar–Keleti pályaudvar) és kapcsolódó 
felszíni beruházásai című projekt megvalósítása keretében a budapesti 4. számú metróvonal 
I. szakasz: Co-05/B, Co-06/A, Co-07 számú szerződések módosítása
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