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III. Kormányrendeletek

A Kormány 23/2014. (II. 6.) Korm. rendelete
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (1)  bekezdés 8., 9., 11., 15., 16., 19., 21., 27.  pontjában, 
valamint
a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában, a számvitelről szóló 
2000. évi C.  törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI.  törvény 71. § (1) bekezdés 
a)  pontjában és a  Nemzeti Földalapról szóló 2010.  évi LXXXVII.  törvény 32.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
módosítása

1. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Ávr.) 
50. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezettel kötött visszterhes szerződés esetén az  (1)  bekezdés szerinti okiratnak az  (1)  bekezdésben 
meghatározottakon túl tartalmaznia kell a szervezet képviselőjének nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy átlátható 
szervezetnek minősül. A  szervezet képviselője a  nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul 
köteles a  kötelezettségvállalót tájékoztatni. A  valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést 
a kötelezettségvállaló felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.”

2. §  Az Ávr. 80. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A központi költségvetésről szóló törvény Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből biztosított költségvetési 
támogatások esetén az Áht. 57. § (4) bekezdése szerinti beszámolóban a költségvetési évben nyújtott valamennyi 
költségvetési támogatásnak az éves költségvetési beszámoló által érintett időszakban felhasznált részéről a Kincstár 
által az  Áht. 107.  § (2)  bekezdése alapján kiadott űrlap szerinti tartalommal kell beszámolni. Az  ilyen tartalmú 
beszámolás nem érinti a  kedvezményezett jogszabályban, támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben 
előírt, e § szerinti beszámolási kötelezettségét.”

3. §  Az Ávr. 179. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács és az általuk irányított 
költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről 2014. évben – a 33. § (1) bekezdésében meghatározottaktól 
eltérően – 2014. március 17-ig kell az Igazgatóság részére adatot szolgáltatni.”

4. §  Az Ávr. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. §  Az Ávr.
1. 126. § (2a) bekezdésében az „előirényzati” szövegrész helyébe az „előirányzati” szöveg,
2. 8.  mellékletében foglalt táblázat 25. és 26. sorában a „tárgynegyedévet követő hónap” szövegrész helyébe 

a „tárgynegyedévet követő harmadik hónap” szöveg
lép.

6. § (1) Hatályát veszti az Ávr. 78/G. §-a.
 (2) Hatályát veszti az Ávr.

1. 104. § (6) bekezdésében az „A határidő elmulasztása jogvesztő.” szövegrész,



1946 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 15. szám 

2. 104.  § (7)  bekezdésében az „ , illetve az  Áht. 59.  § (2)  bekezdése szerinti ellenőrzéshez kapcsolódó fizetési 
kötelezettségét a határozat kézhezvételét követő hatvan napon belül” szövegrész,

3. 138. § (3) bekezdésében az „és a korkedvezmény-biztosítási járulék” szövegrész.

2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

7. §  Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Áhsz.) 40.  §-a a  következő 
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  (2) és (3)  bekezdés szerinti esetekben a  visszatérítésre vonatkozó követelés, kötelezettség keletkezését 
követően el kell végezni a  korábbi költségvetési kiadás vagy költségvetési bevétel és a  hozzá kapcsolódó 
kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség vagy követelés csökkentését, és a  visszatérítésre vonatkozó 
követelést, kötelezettséget a 48. § (8) bekezdés a) pontja vagy 48. § (10) bekezdés a) pontja – a (3) bekezdés második 
mondatában foglalt esetben az  ott megjelölt rovatot terhelő végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési 
kötelezettségként – szerint kell elszámolni.”

8. § (1) Az Áhsz. 10. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (2) Az Áhsz. 15. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (3) Az Áhsz. 17. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

9. §  Az Áhsz.
1. 28.  § (3a)  bekezdés b)  pontjában a  „84.  § (4)  bekezdés a) és d)  pontjában és 84.  § (5)  bekezdésében” 

szövegrész helyébe a „86. § (4) bekezdés a) és d) pontjában és 86. § (5) bekezdésében” szöveg,
2. 43. § (4) és (7) bekezdésében az „54. § g) pontja szerinti” szövegrész helyébe az „54. § (2) bekezdés c) pontja 

szerinti” szöveg, és
3. 15. melléklet K502. pontjában a „nem tervezhető az Áht. 47. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „nem 

tervezhető az a) pontban és az Áht. 47. § (2) bekezdésében” szöveg
lép.

10. §  Hatályát veszti az Áhsz.
1. 8. § (6) bekezdésében a „hozzájárulások,” szövegrész,
2. 18. § (2) bekezdésében az „Az értékvesztés tartós jellege nem vizsgálható.” szövegrész,
3. 15. melléklet K48. pontjában a „q) ebből: temetési segély [Szoctv. 46. §],” szövegrész,
4. 15. melléklet K48. pontjában az „u) ebből: temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont],” szövegrész,
5. 15. melléklet B115. pontjában az „A rovaton előirányzat nem tervezhető.” szövegrész.

3. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 23/2014. (II. 6.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

Fejezetek megnevezése:

Millió forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

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

hatása

Millió forintban
Államháztar

tási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

Millió forintban
Államháztar

tási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

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

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   b.) a következő év költségvetésébe beépülő ( a nem kívánt törlendő!)

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

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

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   b.) a következő év költségvetésébe beépülő ( a nem kívánt törlendő!)

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   b.) a következő év költségvetésébe beépülő ( a nem kívánt törlendő!)

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   b.) a következő év költségvetésébe beépülő ( a nem kívánt törlendő!)

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államháztar
tási egyedi 
azonosító
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2. melléklet a 23/2014. (II. 6.) Korm. rendelethez

Az Áhsz. 10. melléklet 42. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„42. A  függő kötelezettségek 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állománya kezességgel, 
garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek és egyéb függő kötelezettségek bontásban”

3. melléklet a 23/2014. (II. 6.) Korm. rendelethez

 1. Az Áhsz. 15. melléklet B116. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott megyei önkormányzati 
tartalékból és a  tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló 
hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, a  pénzügyi gondnok díjára szolgáló előirányzatból származó 
bevételeket, valamint a  központi költségvetés Áht. 14.  § (3)  bekezdése szerinti fejezetében szereplő fejezeti 
tartalékból a települési önkormányzatok részére adható rendkívüli támogatások és a helyi önkormányzatok részére 
adható egyéb, működési célú támogatások bevételeit.”

 2. Az Áhsz. 15. melléklet B21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a  központi költségvetésről szóló törvényben a  helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok, 
társulások részére felhalmozási célra biztosított központosított előirányzatokból származó bevételeket,
b) a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből biztosított vis maior támogatást, és
c) a helyi önkormányzatok részére a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése és 14. § (4) bekezdés d) pontja 
szerinti fejezetéből adott egyéb, felhalmozási célú támogatásokat.”

4. melléklet a 23/2014. (II. 6.) Korm. rendelethez

 1. Az Áhsz. 17. melléklet 3. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) a  05. nyilvántartási számlákon belül a  költségvetési évben esedékes, más fizetési kötelezettségek – 0022. 
nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű – nyilvántartására szolgáló számlák 
teljesítéssel (3-as végződésű nyilvántartási számlák) csökkentett egyenlegének meg kell egyeznie a  költségvetési 
évben esedékes kötelezettségek könyvviteli számláinak egyenlegével:

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0511012, 0511022, 
0511032, 0511042, 0511052, 0511062, 0511072, 0511082, 
0511092, 0511102, 0511112, 0511122, 0511132, 051212, 051222, 
051232. számlák egyenlege
–
a 0511013, 0511023, 0511033, 0511043, 0511053, 0511063, 
0511073, 0511083, 0511093, 0511103, 0511113, 0511123, 
0511133, 051213, 051223, 051233. számlák egyenlege

=

4211. könyvviteli számla egyenlege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0522. számla 
egyenlege
–
a 0523. számla egyenlege

=

4212. könyvviteli számla egyenlege
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a 0022. számlával szemben nyilvántartott 053112, 053122, 
053132, 053212, 053222, 053312, 053322, 053332, 053342, 
053352, 053362, 053372, 053412, 053422, 053512, 053522, 
053532, 053542, 053552. számlák egyenlege
–
a 053113, 053123, 053133, 053213, 053223, 053313, 053323, 
053333, 053343, 053353, 053363, 053373, 053413, 053423, 
053513, 053523, 053533, 053543, 053553. számlák egyenlege

=

4213. könyvviteli számla egyenlege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05412, 05422, 05432, 
05442, 05452, 05462, 05472, 05482. számlák egyenlege
–
a 05413, 05423, 05433, 05443, 05453, 05463, 05473, 05483. 
számlák egyenlege

=

4214. könyvviteli számla egyenlege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 055012, 055022, 
055032, 055042, 055052, 055062, 055072, 055082, 055092, 
055102, 055112. számlák egyenlege
–
a 055013, 055023, 055033, 055043, 055053, 055063, 055073, 
055083, 055093, 055103, 055113. számlák egyenlege

=

4215. könyvviteli számla egyenlege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05612, 05622, 05632, 
05642, 05652, 05662, 05672. számlák egyenlege
–
a 05613, 05623, 05633, 05643, 05653, 05663, 05673. számlák 
egyenlege

=

4216. könyvviteli számla egyenlege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05712, 05722, 05732, 
05742. számlák egyenlege
–
a 05713, 05723, 05733, 05743. számlák egyenlege

4217. könyvviteli számla egyenlege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05812, 05822, 05832, 
05842, 05852, 05862, 05872, 05882. számlák egyenlege
–
a 05813, 05823, 05833, 05843, 05853, 05863, 05873, 05883. 
számlák egyenlege

=

4218. könyvviteli számla egyenlege

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0591112, 0591122, 
0591132, 0591212, 0591222, 0591232, 0591242, 059132, 059142, 
059152, 059162, 059172, 059182, 059212, 059222, 059232, 
059242, 05932. számlák egyenlege
–
a 0591113, 0591123, 0591133, 0591213, 0591223, 0591233, 
0591243, 059133, 059143, 059153, 059163, 059173, 059183, 
059213, 059223, 059233, 059243, 05933. számlák egyenlege

=

4219. könyvviteli számla egyenlege”

 2. Az Áhsz. 17. melléklet 3. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) a  05. nyilvántartási számlákon belül a  költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségvállalások, 
más fizetési kötelezettségek – 0024. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű – 
nyilvántartására szolgáló számlák egyenlegének meg kell egyeznie a  költségvetési évet követően esedékes 
kötelezettségek könyvviteli számláinak (422.) egyenlegével:

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 0511012, 0511022, 
0511032, 0511042, 0511052, 0511062, 0511072, 0511082, 
0511092, 0511102, 0511112, 0511122, 0511132, 051212, 
051222, 051232. számlák egyenlege

=

4221. könyvviteli számla egyenlege
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a 0024. számlával szemben nyilvántartott 0522. számla 
egyenlege

=
4222. könyvviteli számla egyenlege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 053112, 053122, 
053132, 053212, 053222, 053312, 053322, 053332, 053342, 
053352, 053362, 053372, 053412, 053422, 053512, 053522, 
053532, 053542, 053552. számlák egyenlege

=

4223. könyvviteli számla egyenlege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 05412, 05422, 05432, 
05442, 05452, 05462, 05472, 05482. számlák egyenlege

=
4224. könyvviteli számla egyenlege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 055012, 055022, 
055032, 055042, 055052, 055062, 055072, 055082, 055092, 
055102, 055112. számlák egyenlege

=
4225. könyvviteli számla egyenlege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 05612, 05622, 05632, 
05642, 05652, 05662, 05672. számlák egyenlege

=
4226. könyvviteli számla egyenlege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 05712, 05722, 05732, 
05742. számlák egyenlege

4227. könyvviteli számla egyenlege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 05812, 05822, 05832, 
05842, 05852, 05862, 05872, 05882. számlák egyenlege

=
4228. könyvviteli számla egyenlege

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 0591112, 0591122, 
0591132, 0591212, 0591222, 0591232, 0591242, 059132, 
059142, 059152, 059162, 059172, 059182, 059212, 059222, 
059232, 059242, 05932. számlák egyenlege

=

4229. könyvviteli számla egyenlege”

 3. Az Áhsz. 17. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A  költségvetési számvitel pénzforgalmi szemlélete és a  költségvetési vagy finanszírozási bevételként vagy 
kiadásként el nem számolható tételek 36-os számlacsoportban való kezeléséből adódóan
a) a  31–33. számlacsoportban található pénzeszközök nyitó állományát korrigálva a  költségvetési bevételekkel és 
kiadásokkal, a  0981313. és 0981323. nyilvántartási számlák kivételével a  teljesített finanszírozási bevételekkel és 
kiadásokkal (együtt a 003. és 005. nyilvántartási számlái egyenlege), a 36-os számlacsoportban vezetett könyvviteli 
számlák – a  364. és a  368. kivételével – egyenlegével, és a  31–33. számlacsoport könyvviteli számláival szemben 
könyvelt 413., 494. és 852. könyvviteli számlák forgalmával, meg kell egyeznie a 31–33. számlacsoportban található 
pénzeszközök záró készletével

31–33. számlák nyitó egyenlege
– 003. egyenlege
+ 005. egyenlege – 0981313. és 0981323. egyenlege
+/– 361–363, 365–367. egyenlege
+ 31–33. számlákkal szemben könyvelt 413. számla forgalma
+/– 31–33. számlakkal szemben könyvelt 494. számla 
forgalma
+/– 31–33. számlakkal szemben könyvelt 852. számla 
forgalma

=

31–33. záró egyenlege

b) az  idegen pénzeszközök nyitó pénzkészletének korrigálva a  368. egyenlegével egyeznie kell az  idegen 
pénzeszközök záró készletével

34. nyitó egyenlege
+/– 368. egyenlege

=
34. záró egyenlege”
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A Kormány 24/2014. (II. 6.) Korm. rendelete
az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 
295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyházi elismerésről és az  egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 
295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § A központi költségvetésről szóló törvénynek a miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében 
a 17. § (1) bekezdésében meghatározott olyan fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására, amelyek költségvetési 
támogatásként kerülnek az  egyházi jogi személy részére rendelkezésre bocsátásra (a  továbbiakban: egyházi 
céltámogatás), az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(a  továbbiakban: Ávr.) 71.  § (1)  bekezdését, 73.  § (1) és (2)  bekezdését, 78.  § (2), (4) és (7)  bekezdését, 82.  §-át, 
83. § (1)–(3) bekezdését, 84. § (1)–(4), (6) bekezdését, 85. § (1) és (3) bekezdését, 86. §-át és 89. §-át kell alkalmazni.”

2. § (1) A R. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Egyházi céltámogatásként kell tervezni
a) az egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatását,
b) a fakultatív hitoktatás támogatását,
c) azt a támogatást, amely
ca) az ötezer lakosnál kisebb településen szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékához kapcsolódik,
cb) a  teljes egészében lezárt zsidó temetők vallási előírásokat és kegyeleti szempontokat tiszteletben tartó 
fenntartásához, a nem zsidó hitközségek tulajdonában álló lezárt zsidó temetők fenntartásához és a használatban 
lévő zsidó temetők felújításához kapcsolódik, és
d) a határon túli magyar gyülekezetben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek feladatvégzéséhez 
kapcsolódó támogatást.”

 (2) A R. 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatást a 2. mellékletben, az  (1) bekezdés d) pontja szerinti támogatást 
a 3. mellékletben meghatározottak szerint kell felosztani.”

3. §  Az R. a következő 9/A. alcímmel egészül ki:
„9/A. Egyéb költségvetési támogatások nyújtásának szabályai
18/A.  § (1) A  központi költségvetésről szóló törvénynek a  miniszter által vezetett minisztérium költségvetési 
fejezetében nem egyházi céltámogatásként meghatározott fejezeti kezelésű előirányzatból egyházi jogi személy 
számára nyújtott költségvetési támogatásra – ha a  támogatói okirat, támogatási szerződés másként nem 
rendelkezik – az Ávr. 78. § (1), (3), (5), (6) és (8) bekezdését nem kell alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdést az Eftv. 3. §-a és 4. §-a szerinti költségvetési támogatásra nem lehet alkalmazni.”

4. §  Az R.
a) 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép,
b) a 2. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

5. §  Az R. 17. § (3) bekezdésében a „törvény” szövegrész helyébe a „törvény (a továbbiakban: Eftv.)” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 24/2014. (II. 6.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Az ötezer lakosnál kisebb településen szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka

A B

1 Egyház jogi személy neve Támogatási arány

2 Magyar Katolikus Egyház 72,6190%

3 Magyarországi Református Egyház 20,2477%

4 Magyarországi Evangélikus Egyház  3,4311%

5 Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége  2,6830%

6 Budai Szerb Ortodox Egyházmegye  0,1078%

7 Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus –  
Magyarországi Ortodox Exarchátus

 0,0288%

8 Magyarországi Román Ortodox Egyház  0,1509%

9 Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete 
(Magyarországi Unitárius Egyház)

 0,0288%

10 Magyarországi Baptista Egyház  0,3809%

11 Magyar Pünkösdi Egyház  0,3220%

”

2. melléklet a 24/2014. (II. 6.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelethez

A határon túli magyar gyülekezetben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek 
jövedelempótléka

A B

Határon túli egyház neve Támogatási arány

1 Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség 10,82%

2 Nagyváradi Római Katolikus Püspökség  3,81%

3 Szatmárnémeti Római Katolikus Püspökség  3,58%

4 Erdélyi Református Egyházkerület 10,82%

5 Királyhágómelléki Református Egyházkerület  7,09%

6 Magyar Unitárius Egyház (erdélyi egyházrész)  3,58%

7 Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház  0,99%

8 Nagybecskereki Egyházmegye  9.83%

9 Szerbiai Református Keresztyén Egyház  5,56%

10 Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye  7,54%

11 Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye  2,51%

12 Kárpátaljai Református Egyház 10,06%

13 Szabadkai Egyházmegye  4,60%

14 Szatmári Ciszkárpátini Esperesség  0,82%

15 Nagyváradi Görög Katolikus Egyházmegye  0,22%

16 Temesvári Római Katolikus Püspökség  1,11%

17 Szlovákiai Református Keresztyén Egyház  7,42%
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18 Rozsnyói Egyházmegye  1,19%

19 Kassai Görög Katolikus Egyházmegye  1,26%

20 Kassai Főegyházmegye  1,41%

21 Nagyszombati Főegyházmegye  2,89%

22 Besztercebányai Egyházmegye  1,26%

23 Pozsonyi Főegyházmegye  0,74%

24 Nyitrai Egyházmegye  0,74%

25 Szlovákiai Evangélikus Egyházközségek  0,15%
”
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 1/2014. (II. 6.) NMHH rendelete
az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével 
összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet 
és az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, 
megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet módosításáról

Az 1. alcím tekintetében az  elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (3)  bekezdés 15.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az  elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (3)  bekezdés 23.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével 
összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet 
módosítása

1. §  Az  elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az  előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő 
követelményeiről, valamint a  díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet (a továbbiakban: R1.) 
2. § (1) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„4. egyéni előfizetők száma: a  szolgáltatóval előfizetői szerződéses jogviszonyban lévő, az  Eht. 188.  § 10.  pontja 
szerinti egyéni előfizetők száma e  rendeletben meghatározott szolgáltatásonként, az  erre vonatkozó 
adatszolgáltatás benyújtását megelőző év december 31-i állapot szerint;”

2. §  Az R1. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Hálózati szolgáltatásminőségi követelményekre vonatkozó célértékeket a  szolgáltató akkor köteles vállalni, 
ha az egyéni előfizetők száma meghaladja az ezer főt. Amennyiben az egyéni előfizetők száma már a szolgáltatás 
nyújtásának megkezdésekor meghaladja az ezer főt, akkor a szolgáltatás nyújtásának megkezdésével egyidejűleg, 
egyéb esetben pedig azon évet követő első év január 1-jével köteles hálózati szolgáltatásminőségi követelményekre 
vonatkozó célértékeket vállalni, amelyben az egyéni előfizetők száma meghaladta az ezer főt.”

3. §  Az R1. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.  § A  szolgáltató köteles a  Hatóság számára – a  Hatóság erre irányuló külön felhívása vagy döntése nélkül – 
az adatszolgáltatás benyújtását megelőző év december 31-i állapotnak megfelelő adatot szolgáltatni:
a) az Eht. 188. § 22. pontja szerinti előfizetők teljes számáról, valamint
b) az egyéni előfizetők számáról.”

4. §  Az R1. a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § A szolgáltatók az e rendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségüknek minden naptári év február 28-ig 
kötelesek eleget tenni.”
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5. §  Az  R1. 1.  § (4)  bekezdésében a „hatálya” szövegrész helyébe „hatálya – a  4.  §-ban foglaltak kivételével – ” szöveg, 
a 9. § (1) bekezdésében az „előfizetői szám” szövegrész helyébe „egyéni előfizetők száma” szöveg, a 9. § (1) bekezdés 
b)  pontjában a  „felülvizsgálati jelentéssel” szövegrész helyébe a  „tanúsítás felülvizsgálati jelentéssel” szöveg, 
a  10.  § (1)  bekezdésében az  „előfizetői szám” szövegrész helyébe „egyéni előfizetők száma” szöveg, a  10.  § 
(2) bekezdésében az „előfizetői szám” szövegrész helyébe „egyéni előfizetők száma” szöveg, a 10. § (3) bekezdésében 
a  „b–c)  pontjaiban” szövegrész helyébe „b)  pontjában” szöveg, a  10.  § (3)  bekezdésében a  „b–c)  pontjában” 
szövegrész helyébe „b)  pontjában” szöveg, a  11.  § (1)  bekezdésében a „9.  § a) és b)  pontja” szövegrész helyébe 
a „9. § (1) bekezdés a) és b) pontja” szöveg lép.

6. §  Hatályát veszti az R1. 10. § (1) bekezdésében a „minden tárgyév február 28-ig” szövegrész és a 10. § (2) bekezdésében 
az „a tárgyévben március 31-ig” szövegrész.

2. Az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, 
megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet módosítása

7. §  Az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről 
és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A Hivatal az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 90. § és 107. §-ban 
szabályozott közös eszközhasználat és helymegosztás előmozdítása érdekében a  (2) és (3)  bekezdés alapján 
bejelentett adatokról az Eht. 52. § (2) bekezdés d) pontja szerinti hatáskörében nyilvántartást vezet.
(2) Amennyiben az  elektronikus hírközlési építmény tulajdon- vagy használati jogával rendelkező szolgáltató 
az  Eht. 90.  §-a, illetve a  107.  §-a alapján közös eszközhasználatról arra jogosult szolgáltatóval megállapodást köt, 
e megállapodást, az Eht. 52. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt nyilvántartásba vétel céljából, annak megkötésétől 
számított 30 napon belül be kell jelentenie a Hivatalnak.
(3) A (2) bekezdés szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell:
a) az építmény földrajzi elhelyezkedését (cím, helyrajzi szám),
b) az építmény megnevezését,
c) az építmény jellegét,
d) a közös eszközhasználatra jogosult szolgáltató vagy szolgáltatók nevét és székhelyét vagy lakcímét,
e) a megállapodás időbeli hatályának kezdő és lejárati időpontját.
(4) Amennyiben a (2) bekezdés alapján bejelentett adatokban változás következik be, ezt az elektronikus hírközlési 
építmény tulajdon- vagy használati jogával rendelkező szolgáltató 30 napon belül köteles a Hivatalnak bejelenteni.
(5) A (2) és (4) bekezdés szerinti bejelentést a Hivatal által rendelkezésre bocsátott űrlapon kell megtenni.
(6) A  Hivatal az  érintett létesítmények tekintetében a  létesítmény jellegére, hozzáférhetőségére, földrajzi 
elhelyezkedésére vonatkozóan az  Eht. 47.  §-a szerinti eljárásban és szabályok alapján felhívhatja, teljesítés 
hiányában pedig határozatával adatszolgáltatásra kötelezheti az  elektronikus hírközlési építmény tulajdon- vagy 
használati jogával rendelkező szolgáltatót.
(7) A Hivatal az érdekelt szolgáltatónak az Eht. 90. § (1) bekezdése szerinti okokból benyújtott, indokolt kérelmére 
biztosítja a (6) bekezdés szerinti adatokba történő betekintést.”

8. §  Az R2. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.  § (1) „A Hivatal a  4.  § (5)  bekezdése szerinti űrlapot az  elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének 
az  előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a  díjazás hitelességéről szóló 
13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet és az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal 
való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet módosításáról szóló 
1/2014. (II. 6.) NMHH rendelet hatálybalépésétől számított 45 napon belül köteles elkészíteni és internetes 
honlapján, valamint ügyfélszolgálatain elérhetővé tenni.”

9. §  Az  R2. 6.  § (1)  bekezdésében a  „4.  § (6)  bekezdése” szövegrész helyébe „4.  § (5)  bekezdése” szöveg, a  6.  § 
(2) bekezdésében a „4. § (3) bekezdés” szövegrész helyébe „4. § (2) bekezdése” szöveg lép.
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3. Záró rendelkezés

10. §  Ez a rendelet 2014. február 12. napján lép hatályba.

  Dr. Karas Monika s. k.,
  a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzetgazdasági miniszter 4/2014. (II. 6.) NGM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet 11.  pontjában és az  egyes miniszterek, 
valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § 
b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. §  E rendelet hatálya
a) a  központi költségvetésről szóló törvénynek a  Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetében eredeti 

előirányzatként megállapított fejezeti kezelésű előirányzatokra;
b) a  költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényeiben az  a)  pont szerinti 

fejezetet irányító szerv vezetője (a  továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium és annak jogelődjei 
költségvetési fejezetében megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára és

c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Ávr.) alapján az  a)  pont szerinti költségvetési fejezetben a  költségvetési év során megállapított új fejezeti 
kezelésű előirányzatokra

[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E  rendelet alkalmazásában szakmai kezelő a  miniszter által vezetett minisztérium Ávr. 13.  § (3)  bekezdése szerinti 
szabályzatban meghatározott szervezeti egységének vezetője.

II. FEJEZET 
AZ ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

3. Közös szabályok

3. § (1) Az előirányzatok cél szerinti, időbeni, szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználásáért, a feladatok 
végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételéért a szakmai kezelő, a kötelezettségvállaló, kezelő szerv 
és a lebonyolító szerv a felelős.

 (2) A szakmai kezelő, – vagy kezelő szerv, lebonyolító szerv kijelölése esetén – a kezelő szerv vagy a lebonyolító szerv 
az éves beszámoló elkészítése és a zárszámadás keretében szöveges értékelést készít az általa kezelt előirányzatok 
felhasználásáról, a  megvalósított szakmai célokról, a  nevesített feladatok végrehajtásáról és a  költségvetési 
maradványról.

4. §  Az előirányzatokból költségvetési támogatás visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtható.

5. §  Az előirányzatok tartalmazzák a kezelésükkel és működtetésükkel járó költséget is.
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6. § (1) Csekély összegű (de minimis) támogatás az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének 
a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
(a továbbiakban: csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet) alapján nyújtható.

 (2) A csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet 
kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági 
rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

 (3) A csekély összegű támogatás nyújtásának feltétele, hogy a kedvezményezett által a csekély összegű támogatásokról 
szóló bizottsági rendelet 6.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott nyilatkozat szerint, továbbá az  e  rendelet 
alapján igénybevett támogatás támogatástartalma nem lépi túl a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági 
rendeletben meghatározott felső határt.

4. A kezelő szervre és a lebonyolító szervre vonatkozó szabályok

7. § (1) A kezelő szerv az általa kezelt, a lebonyolító szerv a lebonyolításra átadott előirányzatok tekintetében felel
a) az  elkülönített – lebonyolító szerv esetében az  elkülönített lebonyolítási – számla kezeléséért, 

az  előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságok körében az  előirányzatok terhére történő 
kötelezettségvállalásért, a  szakmai teljesítés igazolásáért és az  utalványozásért, a  pénzügyi lebonyolítás 
körében a  pénzügyi ellenjegyzésért és az  érvényesítésért, a  pénzügyi, számviteli elszámolásért és a  feladat 
ellátására kötött szerződésben foglaltak teljesítéséért;

b) a dokumentumokkal alátámasztott döntési javaslat összeállításáért;
c) a  kifogás tárgyában hozott döntésben foglaltakból adódó, a  kezelő szerv vagy a  lebonyolító szerv 

feladatkörébe tartozó pénzügyi, adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó feladatok 
teljesítéséért;

d) az  Ávr. 13.  § (3)  bekezdésében meghatározott szabályzatának e  rendelet hatálybalépését követő 30 napon 
belüli elkészítéséért;

e) a  pályázatokhoz és egyedi támogatási kérelmekhez kapcsolódó, az  Ávr. 65/A.  § (1)  bekezdésében, a  71.  § 
(3) és (4) bekezdésében és a 78/A. § (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért.

 (2) A  kezelő szerv és a  lebonyolító szerv – az  olyan előirányzatokból nyújtott költségvetési támogatások kivételével, 
amelyeknek a  kezelő szerve e  rendelet alapján a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a  továbbiakban: NAV) – a  szakmai 
kezelőt 5 munkanapon belül tájékoztatja
a) a  költségvetési támogatás igénylője és kedvezményezettje által a  pályázatok és az  egyedi támogatási 

kérelmek benyújtásával kapcsolatos eljárással;
b) a támogatási igények befogadásával;
c) a támogatási döntés meghozatalával;
d) a támogatói okiratok és a támogatási szerződések megkötésével;
e) a költségvetési támogatás folyósításával és visszakövetelésével
összefüggésben tett intézkedésekről és döntésekről, továbbá az  ezekkel összefüggő kifogások benyújtásáról, 
kivizsgálásuk eredményéről és az ennek alapján megtett intézkedésekről.

5. A támogatási döntés

8. §  Költségvetési támogatás a  kérelemben megjelöltnél kisebb összegben is megállapítható. Ha kisebb összeg került 
megállapításra a  kedvezményezettnek a  támogató felhívására a  tényleges támogatási összegnek megfelelő 
költségtervet kell benyújtania.

9. § (1) A miniszter a pályázati kiírást március 31-ig teszi közzé a minisztérium internetes honlapján.
 (2) A  pályázatokról készített döntési listát a  szakmai kezelő – ha kezelő szerv kijelölésre vagy lebonyolító szerv 

megbízásra került, annak javaslatára – terjeszti fel a miniszternek.
 (3) A miniszter a szakmai kezelő javaslatáról annak felterjesztésétől számított 10 munkanapon belül dönt.
 (4) A miniszter által meghozott döntést a szakmai kezelő, ha kezelő szerv kijelölésre vagy lebonyolító szerv megbízásra 

került, a kezelő szerv vagy a lebonyolító szerv közli a pályázóval.
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6. A költségvetési támogatások biztosítéka

10. §  Ha e rendelet, a támogatási szerződés vagy a támogatói okirat a költségvetési támogatás visszafizetésének céljától 
eltérő biztosíték kikötéséről nem rendelkezik, támogatási előleg esetén a  kedvezményezett – beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó, kizárólag a támogató hozzájárulásával visszavonható, az Ávr. 77. § (2) bekezdése szerinti – 
felhatalmazó nyilatkozatát kell csatolni.

7. A támogatási szerződés, támogatói okirat módosítása

11. §  A  támogatási szerződés, támogatói okirat módosítását bármelyik fél – a  költségvetési támogatás célja, összege, 
az  azt alátámasztó költségterv, továbbá a  költségvetési támogatás felhasználásának kezdő időpontja és 
véghatárideje tekintetében – az  eredeti támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban a  költségvetési 
támogatás felhasználására vonatkozó véghatáridők lejártának időpontja előtt írásban kezdeményezheti. 
A kezdeményezést indokolással kell ellátni.

8. Szakmai és pénzügyi beszámolási kötelezettség, a költségvetési támogatás visszafizetése

12. § (1) A  kedvezményezett a  költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozó írásbeli beszámolóját 
a  támogatási szerződésben vagy a  támogatói okiratban megállapított határidőn belül küldi meg a  támogatónak. 
A beszámoló szakmai és pénzügyi részből áll.

 (2) A  beszámoló szakmai része tartalmazza a  támogatott program (projekt) megvalósításának helyét és időpontját, 
a  pályázati kiírásban, a  támogatási szerződésben vagy a  támogatói okiratban a  szakmai beszámoló elkészítésére 
meghatározott feltételek szerint.

 (3) A  beszámoló pénzügyi része – ha a  pályázati kiírás, támogatási szerződés vagy támogatói okirat másként nem 
rendelkezik – a következőket tartalmazza:
a) az  elszámolni kívánt számlák tekintetében a  számlaszámot, a  számla kiállítójának nevét, címét, adószámát, 

a  számla kiállításának idejét és teljesítési időpontját, a  szolgáltatás megnevezését, a  nettó és bruttó 
számlaértéket és a költségvetési támogatás terhére elszámolt összeget tartalmazó számlaösszesítőt;

b) a  személyi juttatásokra, a  munkaadókat terhelő járulékokra és a  szociális hozzájárulási adóra vonatkozóan 
cégszerűen aláírt olyan összesítőt, amely tartalmazza
ba) a feladatellátásban résztvevő személyek nevét;
bb) az  illetmény bruttó összegét, a  levont személyi jövedelemadó-előleg mértékét, a  munkaadót 

terhelő járulék és a  szociális hozzájárulási adó mértékét havonkénti kimutatásban az  éves 
jövedelemre vonatkozóan oly módon, hogy egy esetleges tételes ellenőrzés során a  kifizetések 
egyértelműen azonosíthatóak legyenek;

c) az  elszámolás alá eső valamennyi, a  számviteli előírásoknak megfelelő eredeti számla, számviteli bizonylat 
kedvezményezett által hitelesített másolatát, amelyek rávezetve tartalmazzák a  támogatási szerződés, 
a támogatási okirat iktatószámát és a támogatási szerződés, a támogatói okirat alapján fizetett összeget;

d) a számla, számviteli bizonylat c) pont szerinti másolatához csatolt alábbi mellékleteket:
da) – bérköltség elszámolása esetében – bérfizetést megalapozó jogviszony-igazolásokat vagy 

munkaköri leírást;
db) – szolgáltatás esetében – a megrendelőt, a szerződést vagy a teljesítésigazolást;
dc) – hirdetés, műsorfüzet esetében – az elkészített hirdetést, műsorfüzetet;
dd) – rendezvény esetében – a részletes programot a résztvevők listájával;
de) – étkezési, élelmezési, szállodai és éttermi számlák esetében – a  résztvevők listáját, a  felhasználás 

eseményének a meghatározását és a teljesítésigazolást;
df ) – kiküldetések esetén – a kiküldetési rendelvényt, úti jelentést;

e) a  kedvezményezett által teljesített pénzügyi kifizetéseket igazoló dokumentumokat, így különösen a  banki 
átutalás vagy a pénzügyi kiegyenlítés bizonylatait, készpénzfizetés esetén a pénztári kiadási bizonylatot vagy 
a számviteli előírásoknak megfelelő egyéb dokumentumok kedvezményezett által hitelesített másolatait;

f ) azokat a további dokumentumokat, amelyeket a támogató a beszámoló részeként a pályázati kiírásban vagy 
a támogatási szerződésben, támogatói okiratban meghatároz.
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 (4) A  fel nem használt összeget – támogatási előleg esetén – a  kedvezményezett a  végső elszámolás benyújtását és 
elfogadását követően a  támogatási szerződés, támogatói okirat számára történő hivatkozással, a  támogatási 
szerződésben vagy támogatói okiratban foglaltak szerint utalja vissza.

13. § (1) A  támogatott program, projekt lezárása a  költségvetési támogatás teljes összegének elszámolásáról készített 
beszámoló alapján, a kedvezményezett nyilatkozatával és annak elfogadásával történik.

 (2) A  kedvezményezett beszámolóját a  beszámoló kézhezvételét követő 60 napon belül kell szakmai és pénzügyi 
szempontból megvizsgálni és dönteni annak elfogadásáról vagy elutasításáról.

 (3) A  beszámoló megvizsgálása során – szükség esetén – hiánypótlás rendelhető el. A  beszámoló megtételére 
megállapított határidőbe a hiánypótlásra előírt határidő nem számít bele.

 (4) Az (1) bekezdés szerinti döntésről, – ideértve a visszafizetésre történő felszólítást is – a döntést követő 5 napon belül 
írásban kell tájékoztatni a kedvezményezettet.

9. A költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzése

14. §  A  kedvezményezett köteles a  költségvetési támogatás felhasználását és hasznosulását – a  beszámoló 
követelményeire is figyelemmel – dokumentálni és azt az ellenőrzéskor bemutatni.

15. § (1) A  költségvetési támogatás helyszíni ellenőrzése során vizsgálni kell a  költségvetési támogatás hasznosulását, 
az eredeti számlák záradékolását, a költségvetési támogatásból megvalósított beszerzések, felújítások megtörténtét, 
a beszerzett tárgyi eszközök leltárba vételét és meglétét.

 (2) A helyszíni ellenőrzés megállapításairól és az abból levont következtetésekről jegyzőkönyv készül.

III. FEJEZET 
AZ ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI

10. Magyar találmányok külföldi bejelentése (25/02/04)

16. § (1) Az előirányzat természetes személyek, mikro-, kis- vagy középvállalkozások, nonprofit szervezetek, kutatóintézetek, 
nevelési-oktatási intézmények
a) találmányok, növényfajták, használati minták oltalmának külföldön történő megszerzésére, fenntartására és 

megújításának költségeinek biztosítására, valamint
b) a magyar szellemi termékek hasznosításának elősegítésére, a külföldön értékesített magyar áruk utánzásának 

megakadályozására
szolgáló kiadások költségeinek fedezetére szolgál.

 (2) Az előirányzat felhasználása az Ávr. 36. § (4) bekezdése alapján történik.

11. Kárrendezési célelőirányzat (25/02/05)

17. § (1) Az előirányzat fedezetet nyújt
a) a  kötelező gépjármű felelősség biztosítás 1991. július 1-je előtti rendszeréből származó állami 

kötelezettségekre;
b) a gépjármű szavatossági károk alapján az 1971. január 1. napja előtti rendszer alapján kifizetett kártérítésekre;
c) az  állami vezetői mulasztások, illetve az  állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megillető 

kártérítésekről szóló 33/2010. (VI. 11.) OGY határozat alapján azon személyek kártérítési igényének 
megtérítésére, akiknek a 2006. augusztus 20-i budapesti tűzijátékkal összefüggésben alkotmányos alapjoga 
vagy személyhez fűződő joga sérelmet szenvedett;

d) Magyarország területén ideiglenesen tartózkodott szovjet katonák által szolgálati kötelességük teljesítése 
közben okozott károk megtérítésére.

 (2) Az  előirányzat felhasználása közvetlen módon, a  (1)  bekezdés a)–d)  pontja szerinti jogosult javára történő 
kifizetéssel történik.

 (3) Az előirányzat kezelő szerve a Magyar Államkincstár.
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12. Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez (25/02/07)

18. § (1) A  könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetése érdekében a  Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
(a  továbbiakban: Kamara) és a  könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó szerv költségvetési támogatásban 
részesül.

 (2) Az  előirányzat felhasználása kérelemre, egyedi döntés alapján, költségvetési támogatás nyújtásával, a  Kamarával 
kötött támogatási szerződéssel történik.

 (3) Támogatási előleg folyósítása lehetséges.
 (4) Támogatási előleg esetén a 10. § szerinti biztosítékot kell kikötni.
 (5) A költségvetési támogatás vissza nem térítendő támogatás.

13. ÁKK Zrt. osztalék befizetés (25/02/10)

19. § (1) Az előirányzat az Államadósság Kezelő Központ Zrt. éves eredménye utáni osztalék befogadására szolgál.
 (2) Az előirányzat felhasználása közvetlen módon az Ávr. 35. §-a alapján történik.

14. Közigazgatási fejlesztési feladatok (25/02/16)

20. § (1) Az  előirányzat a  jogszabály- és döntéselőkészítési feladatokhoz kapcsolódó közigazgatási, területfejlesztési 
feladatok ellátására biztosít fedezetet.

 (2) Az  előirányzat felhasználása kérelemre, egyedi döntés alapján költségvetési támogatás nyújtásával, gazdasági 
társasággal kötött támogatási szerződéssel történik.

 (3) Támogatási előleg folyósítása nem lehetséges.
 (4) A költségvetési támogatás vissza nem térítendő támogatás.

15. Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat (25/02/51)

21. § (1) Az  előirányzat a  nemzetközi és a  hazai potenciális befektetők felkutatását, munkahelyteremtő beruházások 
Magyarországon történő megvalósulását, hazai vállalkozások nemzetközi befektetéseinek támogatását, beruházási 
lehetőségeinek bővítését, a magyar beszállítói háttér fejlesztését, a magyar export növekedését, hazai vállalkozások 
számára új üzleti lehetőségek felkutatását, a  magyar termékek és szolgáltatások versenyképességének javítását, 
a  kis- és középvállalkozások külpiaci értékesítését biztosítja. Az  előirányzatból kerül finanszírozásra az  e  célok 
megvalósításához szükséges feltételrendszer kialakítása.

 (2) Az előirányzat felhasználása
a) pályázati úton, természetes személlyel, egyéni vállalkozóval, gazdasági társasággal, civil szervezettel, 

köztestülettel, szövetkezettel kötött támogatási szerződés, vagy támogatói okirat alapján;
b) kérelemre, egyedi döntés alapján, költségvetési támogatás nyújtásával, egyéni vállalkozóval, gazdasági 

társasággal, köztestülettel kötött támogatási szerződéssel;
c) közvetlen kifizetéssel, a feladat ellátásával megbízott gazdasági társasággal kötött szerződés alapján történik.

 (3) Támogatási előleg folyósítása nem lehetséges.
 (4) A költségvetési támogatás vissza nem térítendő támogatás.
 (5) A  2012. évi kereskedelemfejlesztési pályázatok támogatására felhasználható, 2013. december 31-én 

kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány lebonyolító szerve a Nemzeti Külgazdasági Hivatal, amely 
e tevékenységét a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (a továbbiakban: MAG Zrt.) bevonásával végzi.

 (6) A 2013. december 31-én kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány és a 2014. évi eredeti előirányzat, 
valamint az év közben biztosított forrás terhére kiírandó pályázatok lebonyolító szerve a MAG Zrt.

16. Állami támogatású bérlakás program (25/04/03)

22. § (1) Az előirányzat felhasználása a Kormány Ávr. 152. § (5) bekezdése szerinti döntése alapján történik.
 (2) Az előirányzat kezelő szerve az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
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17. Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása (25/06/04)

23. § (1) Az előirányzat az Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti Székhely-
megállapodásról szóló 2010. évi CLXVI. törvény végrehajtása kapcsán az  Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet (a  továbbiakban: EIT) elhelyezésére vonatkozó magyar kötelezettségvállalás alapján az  EIT alkalmazottak 
munkabérének finanszírozására szolgál.

 (2) Az előirányzat felhasználása közvetlen kifizetéssel történik az EIT részére.

18. Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása 
(25/14/01/01)

24. § (1) Az  előirányzat a  fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a  továbbiakban: Fgytv.) által létrehozott 
békéltető testületek tagjai díjazásának szabályait meghatározó kormányrendelet szerint meghatározott mértékű 
díjjal és a békéltető testületek tevékenységével és feladatellátásával összefüggő kiadások fedezetéül szolgál.

 (2) Az  előirányzat felhasználása kérelemre, egyedi döntés alapján, költségvetési támogatás nyújtásával a  Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamarával (a  továbbiakban: MKIK) és területi kamarákkal kötött támogatási szerződéssel 
történik.

 (3) Támogatási előleg folyósítása lehetséges.
 (4) Támogatási előleg esetén a 10. § szerinti biztosítékot kell kikötni.
 (5) A költségvetési támogatás vissza nem térítendő támogatás.

19. Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása (25/14/01/02)

25. § (1) Az előirányzat a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek költségvetési támogatásának forrását biztosítja. 
A költségvetési támogatás a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek keresetindításainak költségeit fedezi, 
a  feladataik ellátását elősegíti, a  fogyasztók oktatását és tájékoztatását szolgálja a  fogyasztói tudatosság növelése 
érdekében.

 (2) Az előirányzatból a fogyasztóvédelmi egyesületek – pályázati úton – támogatásban részesülhetnek. A pályázatban 
a Fgytv. 2. § e) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 
vehetnek részt.

 (3) Az  előirányzat felhasználására a  miniszter által létrehozott tárcaközi bírálati bizottság tesz döntési javaslatot 
a pályázatok beérkezésétől számított 60 napon belül.

 (4) A  tárcaközi bírálati bizottság tagjai a  fogyasztóvédelemért felelős miniszter képviselője mellett az egészségügyért 
felelős miniszter, az  élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter, a  környezetvédelemért felelős miniszter, 
az  oktatásért felelős miniszter, a  helyi önkormányzatokért felelős miniszter, a  társadalmi és civil kapcsolatokért 
felelős miniszter és a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter egy-egy – az adott feladatkörre 
tekintettel jelölt – képviselője.

 (5) Az  előirányzat felhasználása pályázati úton, fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesülettel kötött támogatási 
szerződés vagy támogatói okirat alapján történik.

 (6) Támogatási előleg folyósítása lehetséges.
 (7) Támogatási előleg esetén a 10. § szerinti biztosítékot kell kikötni.
 (8) A költségvetési támogatás vissza nem térítendő támogatás.

20. Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek utókezelése (25/14/01/04)

26. § (1) Az  előirányzat a  fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek előző éveket érintő visszafizetési kötelezettségeiből 
származó bevételek beszedésére szolgál.

 (2) Az előirányzat felhasználása közvetlen módon az Ávr. 36. § (4) bekezdése alapján történik.

21. Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok (25/14/05)

27. § (1) Az  előirányzat támogatást biztosít a  nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény alapján a  Magyar 
Szabványügyi Testület (a  továbbiakban: MSZT), valamint a  Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és 
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hatásköréről, valamint eljárásáról szóló törvény alapján a Nemzeti Akkreditáló Testület (a továbbiakban: NAT) alap- 
és nemzetközi feladatainak ellátásához.

 (2) Az előirányzat felhasználása kérelemre, egyedi döntés alapján, költségvetési támogatás nyújtásával, az MSZT-vel és 
a NAT-tal kötött támogatási szerződéssel történik.

 (3) Támogatási előleg folyósítása lehetséges.
 (4) Támogatási előleg esetén a 10. § szerinti biztosítékot kell kikötni.
 (5) A költségvetési támogatás vissza nem térítendő támogatás.

22. Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján (25/30/01)

28. § (1) Az előirányzat a miniszter felelősségi körébe tartozó ágazatoknak a védelmi felkészítési és a gazdaság mozgósítási 
feladatokkal kapcsolatos teendői finanszírozására szolgál – az  Alaptörvényben meghatározott különleges jogrend 
esetén – az ágazatok működőképességének, a lakosság ellátásának, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek és 
a szövetséges fegyveres erők szükségleteinek kielégítése céljából.

 (2) A  különleges jogrend során felmerülő igények kielégítéséhez szükséges, a  Kormány által meghatározott hadiipari 
kapacitások biztosításához és fenntartásához – a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 
jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvényben és a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása 
feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint – nyújtható 
támogatás.

 (3) Az előirányzat felhasználása
a) kérelemre, egyedi döntés alapján, költségvetési támogatás nyújtásával, gazdasági társasággal kötött 

támogatási szerződéssel;
b) közvetlen kifizetéssel, a feladat ellátásával megbízott gazdasági társasággal kötött szerződés alapján
történik.

 (4) Támogatási előleg folyósítása lehetséges.
 (5) Támogatási előleg esetén a 10. § szerinti biztosítékot kell kikötni.
 (6) A költségvetési támogatás vissza nem térítendő támogatás.

23. Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok (25/30/02)

29. § (1) Az előirányzat a miniszter és az irányítása alá tartozó intézmények nemzetközi szervezetekben betöltött tagságához 
kapcsolódó tagdíjfizetési, hozzájárulási kötelezettségeinek finanszírozásául szolgál.

 (2) Az előirányzat felhasználása nemzetközi szervezetek részére közvetlen kifizetéssel történik.
 (3) Ha új nemzetközi tagdíjfizetési, hozzájárulási kötelezettség keletkezik, annak kifizetését ennek az  előirányzatnak 

a terhére kell teljesíteni.

24. Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok (25/30/03)

30. § (1) Az  előirányzat az  ágazatok polgári védelmi és katasztrófavédelmi rendszere korszerűsítésének, az  érintett 
szervezetek felkészítésének, a  miniszter által vezetett minisztérium főügyeletének, a  nukleárisbaleset-elhárítási 
rendszer működtetésének finanszírozására, valamint az  országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszer normál és 
magasabb szintű működési állapotára meghatározott feladatok ellátását biztosító költségek biztosítására szolgál.

 (2) Az előirányzat felhasználása
a) kérelemre, egyedi döntés alapján, költségvetési támogatás nyújtásával, gazdasági társasággal kötött 

támogatási szerződéssel;
b) közvetlen kifizetéssel, a feladat ellátásával megbízott gazdasági társasággal kötött szerződés alapján
történik.

 (3) Támogatási előleg folyósítása lehetséges.
 (4) Támogatási előleg esetén a 10. § szerinti biztosítékot kell kikötni.
 (5) A költségvetési támogatás vissza nem térítendő támogatás.
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25. Nemzetgazdasági programok (25/30/09)

31. § (1) Az  előirányzat a  miniszter felelősségi körébe tartozó feladat ellátásához, szakmai program támogatásához 
használható fel, így különösen:
a) külgazdasággal kapcsolatos feladatok ellátásához;
b) Kárpát-medencei térség gazdaságfejlesztéséhez, vállalkozás-ösztönzési programok támogatásához;
c) innovációs és K+F tevékenység ösztönzéséhez, támogatásához, az  innovációs stratégiában meghatározott 

feladatok elősegítéséhez;
d) turisztikai ágazati feladatok teljesítéséhez;
e) a Virágos Magyarországért díjat elnyert helyi önkormányzat támogatásához;
f ) belgazdasági szakágazati feladatok, programok támogatásához;
g) fuvarozók versenyképességét biztosító e-útdíj hitelprogram megvalósításának lebonyolításához;
h) pénztárgépgyártás elősegítéséhez;
i) Felvonó és Mozgólépcső Felügyelet piacfelügyeleti eljárásával kapcsolatos feladatok ellátásához;
j) nemzetgazdasági és szakmai programokkal összefüggő média megjelenések támogatásához;
k) gazdaságtervezéssel összefüggő feladatok finanszírozásához;
l) egyéb gazdaságpolitikai szakmai célok és feladatok támogatásához.

 (2) Az előirányzat felhasználása
a) pályázati úton, természetes személlyel, gazdálkodó szervezettel, egyéni vállalkozóval, civil szervezettel, helyi 

önkormányzattal, köztestülettel kötött támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján;
b) kérelemre, egyedi döntés alapján, gazdálkodó szervezettel, egyéni vállalkozóval, civil szervezettel, 

köztestülettel, határon túli szervezettel, helyi önkormányzattal kötött támogatási szerződés alapján;
c) közvetlen kifizetéssel, a  feladat ellátásával megbízott egyéni vállalkozóval, gazdálkodó szervezettel kötött 

szerződés alapján
történik.

 (3) Támogatási előleg folyósítása lehetséges.
 (4) Támogatási előleg esetén a 10. § szerinti biztosítékot kell kikötni.
 (5) Az előirányzaton rendelkezésre álló költségvetési támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására lebonyolító szerv 

is megbízható.
 (6) A költségvetési támogatás vissza nem térítendő támogatás.

26. Szervezetátalakítási alap (25/30/10)

32. § (1) Az  előirányzat a  közfeladat-ellátás módszereit, működését érintő jelentős átszervezésre, átalakításra, átalakulásra, 
illetve intézmények megszüntetésére szolgál.

 (2) Az előirányzat felhasználása
a) kérelemre, a Kormány vagy a miniszter egyedi döntése alapján, költségvetési támogatás nyújtásával;
b) az  Országgyűlés, a  Kormány vagy a  miniszter által önállóan vagy közösen alapított alapítvánnyal, 

közalapítvánnyal, államháztartáson kívüli személlyel közösen alapított alapítvánnyal, közalapítvánnyal, 
az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társasággal kötött támogatási szerződéssel;

c) költségvetési szerv részére előirányzat-átcsoportosítással
történik.

 (3) Támogatási előleg folyósítása lehetséges.
 (4) Támogatási előleg esetén a 10. § szerinti biztosítékot kell kikötni.
 (5) A költségvetési támogatás vissza nem térítendő támogatás.

27. ClusterCOOP program támogatása (25/30/11)

33. § (1) Az  előirányzat az  EU Közép-Európai Program (CEP) keretében 2010 decemberében nyertesnek ítélt ClusterCOOP 
pályázat 7 ország 10 partner szervezetének közös, 2011. április 1-jén indult – az innovatív kis- és középvállalkozások 
klasztereken keresztüli nemzetközi együttműködésének fejlesztését elősegítő – projektjéhez kapcsolódik. 
Az előirányzatból kerülnek finanszírozásra a miniszter által vezetett minisztérium, mint Vezető Partner ClusterCOOP 
Programban való részvételéhez szükséges, illetve kötelezően előírt feladatainak kiadásai.
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 (2) Az  előirányzat felhasználása közvetlen kifizetéssel, a  feladat ellátásával megbízott gazdasági társasággal, egyéni 
vállalkozóval kötött szerződések alapján történik.

28. Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése (25/30/12)

34. § (1) Az  előirányzat a  Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zrt. (a  továbbiakban: KRÜH Zrt.) üzemeltetésére, működtetésére, 
a  Kárpát Régió Fiatal Vállalkozói Program megvalósítására, főtevékenységéhez kapcsolódó szakmai feladatainak 
végrehajtására biztosít támogatást.

 (2) Az  előirányzat felhasználására kérelemre, egyedi döntés alapján, költségvetési támogatás nyújtásával, a  KRÜH 
Zrt.-vel kötött támogatási szerződéssel kerül sor.

 (3) Támogatási előleg folyósítása lehetséges.
 (4) Támogatási előleg esetén a 10. § szerinti biztosítékot kell kikötni.
 (5) A költségvetési támogatás vissza nem térítendő támogatás.

29. MKIK támogatása (25/35/00)

35. § (1) Az előirányzat a MKIK egyes közfeladatai költségvetési támogatására szolgál.
 (2) Az előirányzat felhasználása kérelemre, egyedi döntés alapján költségvetési támogatás nyújtásával a MKIK-val kötött 

támogatási szerződéssel történik.
 (3) Támogatási előleg folyósítása lehetséges.
 (4) Támogatási előleg esetén a 10. § szerinti biztosítékot kell kikötni.
 (5) A költségvetési támogatás vissza nem térítendő támogatás.

30. Keleti kapcsolatok bővítése (25/38/00)

36. §  Az előirányzat felhasználása a Kormány Ávr. 152. § (5) bekezdése szerinti döntése alapján történik.

31. Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása (25/39/00)

37. § (1) Az előirányzat a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv tevékenységéhez, feladatellátásához biztosít támogatást.
 (2) Az  előirányzat felhasználása kérelemre, egyedi döntés alapján, költségvetési támogatás nyújtásával a  feladat 

ellátásával megbízott MKIK-val és területi kamarákkal kötött támogatási szerződéssel történik.
 (3) Támogatási előleg folyósítása lehetséges.
 (4) Támogatási előleg esetén a 10. § szerinti biztosítékot kell kikötni.
 (5) A költségvetési támogatás vissza nem térítendő támogatás.

32. Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (25/43/00)

38. § (1) Az  előirányzat az  Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a  továbbiakban: 
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.) tevékenységének és feladatellátásának biztosítására szolgál.

 (2) Az  előirányzat felhasználása kérelemre, egyedi döntés alapján, költségvetési támogatás nyújtásával, az  Országos 
Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött támogatási szerződéssel történik.

 (3) Támogatási előleg folyósítása lehetséges.
 (4) Támogatási előleg esetén a 10. § szerinti biztosítékot kell kikötni.
 (5) A költségvetési támogatás vissza nem térítendő támogatás.

33. Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése (25/44/00)

39. § (1) Az előirányzatból valósul meg a helyi önkormányzatok, továbbá a fővárosi önkormányzat és a helyi adót önállóan 
beszedő kerületi önkormányzatok turisztikai tevékenységének költségvetési támogatása.

 (2) Az  előirányzat felhasználása a  helyi önkormányzat támogatási kérelme alapján, egyedi döntéssel, költségvetési 
támogatás formájában, a helyi önkormányzattal kötött támogatási szerződéssel történik.

 (3) Az előirányzatból nyújtott költségvetési támogatásról a szakmai kezelő javaslata alapján a miniszter dönt.
 (4) Támogatási előleg folyósítása lehetséges.
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 (5) Támogatási előleg esetén a 10. § szerinti biztosítékot kell kikötni.
 (6) Az  előirányzaton rendelkezésre álló költségvetési támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására az  előirányzat 

terhére lebonyolító szerv is megbízható.
 (7) A költségvetési támogatás vissza nem térítendő támogatás.

34. Magyar–indiai közös KKV Alap (25/45/00)

40. § (1) Az  előirányzat a  magyar külgazdasági stratégiában kiemelt szerepet betöltő Indiával megvalósuló gazdasági 
kapcsolatok kiterjesztéséhez, fejlesztéséhez, megerősítéséhez biztosít támogatást, mely elősegíti az Indiába irányuló 
magyar export növekedését, a  kis- és középvállalkozások támogatását, a  két ország vállalkozásainak intenzívebb 
üzleti együttműködését.

 (2) Az előirányzat felhasználása
a) pályázati úton, természetes személlyel, gazdasági társasággal, egyéni vállalkozóval, civil szervezettel, 

köztestülettel kötött támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján;
b) kérelemre, egyedi döntés alapján költségvetési támogatás nyújtásával, gazdasági társasággal, egyéni 

vállalkozóval, civil szervezettel, köztestülettel kötött támogatási szerződés alapján;
c) közvetlen kifizetéssel, a  feladat ellátásával megbízott egyéni vállalkozóval, gazdasági társasággal kötött 

szerződés alapján;
d) költségvetési szervek részére előirányzat-átcsoportosítással
történik.

 (3) Támogatási előleg folyósítása lehetséges.
 (4) Támogatási előleg esetén a 10. § szerinti biztosítékot kell kikötni.
 (5) Az előirányzaton rendelkezésre álló költségvetési támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására lebonyolító szerv 

is megbízható.
 (6) A költségvetési támogatás vissza nem térítendő támogatás.

35. Magán és egyéb jogi személyek kártérítése (25/46/00)

41. § (1) Az  előirányzat a  kártérítési polgári peres és peren kívüli eljárásokkal, kártérítési ügyekre vonatkozó jogi 
tevékenységgel összefüggő költségek finanszírozására szolgál.

 (2) Az előirányzat felhasználása közvetlen kifizetéssel nemzetközi szervezeteknek, természetes személyeknek, valamint 
a feladat ellátásával megbízott gazdasági társasággal, egyéni vállalkozóval kötött szerződés alapján történik.

36. Kötött segélyhitelezés (25/47/00)

42. § (1) Az előirányzat a kötött segélyhitelezési program működtetésének biztosítására szolgál.
 (2) Az  előirányzat tartalmazza a  segélyhitelezéssel összefüggő szakértői tárgyalások dologi kiadásainak, valamint 

a  Magyar Export-Import Bank Zrt. (a  továbbiakban: Eximbank) által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről 
és a  segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló kormányrendelet alapján a  miniszter által teljesítendő egyéb 
feladatok finanszírozásának összegét is.

 (3) Az előirányzat felhasználása közvetlen kifizetéssel az Eximbank részére történik.

37. Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása (25/48/00)

43. § (1) Az  előirányzat felhasználásának szabályait a  nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett 
adóalanyoknak a  pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési 
egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az  online 
kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes 
miniszteri rendeletek módosításáról szóló miniszteri rendelet állapítja meg.

 (2) Az előirányzat kezelő szerve a NAV.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 15. szám 1967

38. Eximbank Zrt. tőkejuttatása (25/49/00)

44. § (1) Az  előirányzat az  Eximbank működésére, a  működésükkel összefüggő pénzbeli hozzájárulásra, így különösen 
tőkeemelés keretében alaptőke, tőketartalék megfizetésére, valamint a  kapcsolódó feladatok ellátására biztosít 
támogatást.

 (2) Az előirányzat felhasználása
a) pénzbeli hozzájárulás fizetése esetén közvetlen kifizetéssel az Eximbank részére;
b) kérelemre, egyedi döntés alapján költségvetési támogatás nyújtásával az  Eximbankkal kötött támogatási 

szerződéssel,
történik.

 (3) Támogatási előleg folyósítása lehetséges.
 (4) Támogatási előleg esetén a 10. § szerinti biztosítékot kell kikötni.
 (5) A költségvetési támogatás vissza nem térítendő támogatás.

IV. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

39. Hatályba léptető rendelkezések

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

40. Az Európai Unió állami támogatásokra vonatkozó szabályaival való összhang

46. §  A 21. §, 31. §, 40. § és 43. § az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 
2013.12.24., 1. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

41. Hatályon kívül helyező rendelkezések

47. §  Hatályát veszti a  fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2013. (II. 20.) 
NGM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 5/2014. (II. 6.) NFM rendelete
a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet módosításáról

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes 
miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 17.  § 
(1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet – a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvénnyel együtt –)
„e) a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv III. mellékletének módosításáról szóló, 2013. március 11-i 2013/9/EU bizottsági irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)
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2. §  Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §  Hatályát veszti az R. 14. § (1) bekezdésében a „ , jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok” szövegrész.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § 2014. március 15-én lép hatályba.

5. §  Ez a rendelet a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról szóló, 2013. március 11-i 2013/9/EU bizottsági irányelvnek való 
megfelelést szolgálja.

  Németh Lászlóné s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet az 5/2014. (II. 6.) NFM rendelethez

Az R. 2. mellékletének módosítása

 1. Az R. 2. melléklet 1. pontja a következő 1.6. ponttal egészül ki:
„1.6. Hozzáférés biztosítása
1.6.1. Az infrastruktúra és járművek alrendszernek hozzáférhetőnek kell lennie a fogyatékossággal élő és a csökkent 
mozgásképességű személyek számára, így biztosítva részükre a  másokéval egyenlő mértékű hozzáférést előzetes 
vagy utólagos akadálymentesítéssel és egyéb megfelelő intézkedésekkel. Ezt a  mindenki számára hozzáférhető 
releváns részek tervezésénél, kivitelezésénél, felújításánál, korszerűsítésénél, valamint karbantartásánál és 
üzemeltetésénél egyaránt érvényesíteni kell.
1.6.2. A  működés és telematikai alkalmazások személyszállítási szolgáltatásokhoz alrendszernek rendelkeznie kell 
azon szükséges funkciókkal, amelyek a  fogyatékossággal élő és a  csökkent mozgásképességű személyek számára 
előzetes vagy utólagos akadálymentesítéssel és egyéb megfelelő intézkedésekkel megkönnyítik a  másokéval 
egyenlő mértékű hozzáférést.”

 2. Az R. 2. melléklet 2.1. pontja a következő 2.1.2. ponttal egészül ki:
„2.1.2. Hozzáférés biztosítása
2.1.2.1. Az  infrastruktúra mindenki számára hozzáférhető alrendszereinek az  1.6.  ponttal összhangban 
hozzáférhetőknek kell lenniük a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára.”

 3. Az R. 2. melléklet 2.4. pontja a következő 2.4.5. ponttal egészül ki:
„2.4.5. Hozzáférés biztosítása
2.4.5.1. A járművek mindenki számára hozzáférhető alrendszereinek az 1.6. ponttal összhangban hozzáférhetőknek 
kell lenniük a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára.”

 4. Az R. 2. melléklet 2.6. pontja a következő 2.6.4. ponttal egészül ki:
„2.6.4. Hozzáférés biztosítása
2.6.4.1. Megfelelő intézkedésekkel gondoskodni kell arról, hogy az  üzemeltetési szabályok előírják azokat 
a  szükséges funkciókat, amelyekkel a  fogyatékossággal élő és a  csökkent mozgásképességű személyek részére 
biztosítható a hozzáférés.”

 5. Az R. 2. melléklet 2.7. pontja a következő 2.7.5. ponttal egészül ki:
„2.7.5. Hozzáférés biztosítása
2.7.5.1. Megfelelő intézkedésekkel gondoskodni kell arról, hogy a  személyszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos 
telematikai alkalmazások alrendszerei rendelkezzenek azokkal a funkciókkal, amelyekkel a fogyatékossággal élő és 
a csökkent mozgásképességű személyek számára biztosítható a hozzáférés.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 15. szám 1969

A vidékfejlesztési miniszter 6/2014. (II. 6.) VM rendelete
a termésbecslésről

A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény 23. § h) pontjában 
foglalt felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A  várható termés előzetes felmérése érdekében a  búza, az  őszi durum búza, a  rozs, az  őszi árpa, a  tavaszi árpa, 
a tritikálé, az őszi káposztarepce, a zab, a fénymag, a magborsó, a szója, a rizs, a kukorica, a burgonya, a napraforgó, 
a  cukorrépa, a  dohány, a  vöröshagyma, a  paradicsom, a  fűszerpaprika, a  kajszibarack, az  alma és a  csemegeszőlő 
termésbecslését el kell végezni.

 (2) A  termésbecslés a  mezőgazdasági hasznosítású földterülettel rendelkező, mezőgazdasági tevékenységet 
folytató jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet), valamint 
a  mezőgazdasági hasznosítású földterülettel rendelkező, mezőgazdasági tevékenységet folytató természetes 
személy, egyéni vállalkozó vagy családi gazdálkodó (a továbbiakban: egyéni gazdálkodó) termelésre vonatkozó 
adatai alapján készül.

2. §  A termésbecslést
a) a gazdálkodó szervezet vezetője által kijelölt mezőgazdasági szakember,
b) az  egyéni gazdálkodó földterületére a  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 

(a továbbiakban: NAK) megyei ügyintéző szervezete
végzi.

3. § (1) A  termésbecslés keretében – az  1.  mellékletben meghatározott határidő szerint – állapotminősítést, előzetes, 
majd végleges termésbecslést kell végezni. A  termésbecslés eredményét az  agrárpolitikáért felelős miniszter 
(a  továbbiakban: miniszter) által kiadott, egységes szerkezetbe foglalt jelentőtömbben kell rögzíteni. 
A  jelentőtömböt a  NAK megküldi a  megyei ügyintéző szervezete részére. A  NAK megyei ügyintéző szervezete 
a jelentőtömböt továbbítja a gazdálkodó szervezetek részére.

 (2) A  termésbecslést végző mezőgazdasági szakember az  általa megállapított termelési adatokat tartalmazó 
termésbecslést a  jelentőtömbben – az 1. mellékletben meghatározott határidő szerint – küldi meg a NAK megyei 
ügyintéző szervezete részére. A  NAK megyei ügyintéző szervezete a  megküldött termelési adatokat kizárólag 
statisztikai célra használhatja fel.

 (3) A NAK megyei ügyintéző szervezete a beérkezett termésbecslések alapján megyei összesítést készít.
 (4) A  NAK a  megyei összesítésekről országos jelentést készít, amelyet – az  1.  mellékletben meghatározott határidő 

szerint – megküld a miniszter részére.
 (5) A  miniszter ellenőrzi a  megyei összesítéseket és az  országos jelentést, szükség esetén utasítja a  NAK-ot a  megyei 

összesítések felülvizsgálatára.
 (6) Az országos jelentés eredményét a miniszter a Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján teszi közzé.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti a termésbecslésről szóló 109/2007. (IX. 28.) FVM rendelet.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 6/2014. (II. 6.) VM rendelethez

Határidő kimutatás az adott évi termésbecsléshez*

Sor- 

szám

A becslés és jelentés 

tárgya

A termésbecslés A termésbecslési jelentés beérkezésének időpontja

neme
elvégzésének 

időpontja

egyedi jelentések 

a NAK megyei 

ügyintéző 

szervezetéhez

megyei összesítés 

a NAK részére

országos jelentés 

a Vidékfejlesztési 

Minisztérium 

részére

1.
ŐSZI ÁRPA 
KAJSZIBARACK

előzetes V. 18. V. 22. V. 25. V. 30.

2.

BÚZA,  
DURUM BÚZA, 
ROZS, TAVASZI ÁRPA 
TRITICALE,  
ŐSZI KÁPOSZTAREPCE

előzetes V. 25. V. 29. VI. 4. VI. 7.

3.
VÖRÖSHAGYMA  
ŐSZI ÁRPA 
KAJSZIBARACK

előzetes 
végleges 
végleges

VI. 1. VI. 5. VI. 11. VI. 14.

4.

ALMA  
BÚZA, DURUM BÚZA, 
ROZS, TRITICALE,  
ŐSZI KÁPOSZTAREPCE

előzetes 
végleges 
végleges 
végleges

VI. 11. VI. 13. VI. 18. VI. 21.

5.
TAVASZI ÁRPA  
ZAB, FÉNYMAG 
MAGBORSÓ

végleges VI. 15. VI. 19. VI. 22. VI. 27.

6.
BURGONYA 
VÖRÖSHAGYMA

előzetes 
végleges

VI. 29. VII. 3. VII. 6. VII. 11.

7.
PARADICSOM 
CSEMEGESZŐLŐ

előzetes VII. 6. VII. 10. VII. 13. VII. 18.

8.
KUKORICA 
NAPRAFORGÓ

előzetes VII. 20. VII. 24. VII. 27. VIII. 1.

9.
RIZS  
CUKORRÉPA  
DOHÁNY

előzetes VII. 27. VII. 31. VIII. 3. VIII. 8.

10.
ALMA  
PARADICSOM

végleges VIII. 10. VIII. 14. VIII. 17. VIII. 23.

11.
BURGONYA 
NAPRAFORGÓ

végleges VIII. 17. VIII. 21. VIII. 24. VIII. 29.

12.
FŰSZERPAPRIKA  
RIZS

előzetes 
végleges

VIII. 24. VIII. 28. VIII. 31. IX. 4.

13.
KUKORICA 
CSEMEGESZŐLŐ 
SZÓJA

végleges IX. 3. IX. 5. IX. 7. IX. 12.

14. DOHÁNY végleges IX. 7. IX. 11. IX. 14. IX. 19.

15.
CUKORRÉPA 
FŰSZERPAPRIKA

végleges IX. 21. IX. 25. IX. 28. X. 3.

16.
BÚZA, ROZS,  
ŐSZI ÁRPA, TRITICALE, 
ŐSZI KÁPOSZTAREPCE

őszi állapot- 
minősítés

XII. 3. XII. 5. XII. 7. XII. 13.
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17.
BÚZA, ROZS,  
ŐSZI ÁRPA, TRITICALE, 
ŐSZI KÁPOSZTAREPCE

tavaszi 
állapot- 
minősítés

III. 29. IV. 1. IV. 5. IV. 9.

* Ha a határidő lejárta munkaszüneti napra esik, akkor a határidő lejárta az azt követő munkanap.

A vidékfejlesztési miniszter 7/2014. (II. 6.) VM rendelete
a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2014. évi igénybevételének 
feltételeiről

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, 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. beruházás: a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a  továbbiakban: számviteli törvény) 3.  § (4)  bekezdés 

7. pontjában meghatározott tevékenység;
 2. családi gazdaság: a  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 

(a továbbiakban: 2013. évi CXXII. törvény) 5. § 4. pontjában meghatározott üzem;
 3. családi gazdálkodó: a 2013. évi CXXII. törvény 5. § 5. pontjában meghatározott személy;
 4. fejlesztés: a beruházás és a felújítás, valamint immateriális javak beszerzése;
 5. felújítás: a számviteli törvény 3. § (4) bekezdés 8. pontjában meghatározott tevékenység;
 6. hátrányos helyzetű kistérség: a  kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) 

Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt kistérségek;
 7. készlet: a számviteli törvény 28. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott eszköz;
 8. leghátrányosabb helyzetű kistérség: a  kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) 

Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt kistérségek;
 9. megújuló energiaforrás: a  villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 3.  § 45.  pontja szerinti 

energiaforrás;
10. mezőgazdasági őstermelő: érvényes őstermelői igazolvánnyal rendelkező személy;
11. mezőgazdasági tevékenység: a  gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének 

létrehozásáról és a  3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre 
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet I.  melléklete szerinti – az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16.  § (3)  bekezdés 
d) pontja alapján az állami adóhatósághoz bejelentett – 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6 és 01.7 alágazatba 
tartozó tevékenység;

12. mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel: a  mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó 
gazdaságából kikerült termékek értékesítéséből, a  gazdálkodó által nyújtott szolgáltatásból származó 
bevételeknek, valamint az  egységes területalapú támogatás, a  költségek fedezetére és a  fejlesztési célra 
folyósított támogatás bevételként figyelembe vett része és az  egyéb mezőgazdasági jogcímen folyósított 
támogatások együttes összege;

13. mobil eszköz: olyan eszköz, amely eredetileg felállított helyéről bármikor elmozdítható, leszerelhető és más 
helyen eredeti állapotban, működőképesen újra üzembe helyezhető;

14. 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. §-a szerinti 
vállalkozás;
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15. összes bevétel: a számviteli törvény 72–75. §, és 77. §-a, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 
CXVII. törvény VI. fejezet 16. § (1)–(4), a 17. § (1)–(2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet I. fejezet 1., 2., 4., 
5., 6., 9., 10. pontja szerint meghatározott bevételek;

16. saját forrás: a pályázó által a támogatott fejlesztéshez biztosított pénzbeli önrész, amelybe az államháztartás 
alrendszereiből pályázati úton nyújtott támogatás nem számít be, kivéve a támogatást igénylő költségvetési 
szervnek vagy irányító szervének költségvetésében az adott célra előirányzott összeget;

17. számviteli bizonylat: a számviteli törvény 166. §-ában foglaltaknak megfelelően előállított bizonylat;
18. tanya: a 2013. évi CXXII. törvény 5. § 25. pontjában meghatározott fogalom;
19. tanyagazdaság: állandóan lakott külterületi fekvésű mezőgazdasági birtok, amelynek részei a  lakó- és 

gazdasági épületekkel beépített tanyatelek és az  ahhoz közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó (más 
helyrajzi számú földrészleten található), a  település közigazgatási területén lévő, vagy – a  közigazgatási 
egységtől függetlenül – a  tanya 30 km-es körzetén belül található művelt termőföldterületek, valamint 
gazdálkodási funkcióit kiegészíthetik a termékfeldolgozás és a vendégfogadás létesítményei;

20. tanyai termék: a tanyagazdaságban előállított állati vagy növényi termék;
21. tanyai termék feldolgozása: a  tanyagazdaságban előállított tanyai termék első eladásához szükséges, 

gazdaságon belül történő előkészítő tevékenység;
22. tanyás település: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-

Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes települése, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, 
Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, Vecsési járásának települései;

23. tanya-tó: a  tanyagazdaság területéhez kapcsolódó, a  helyi adottságokhoz alkalmazkodó minimum 100 m2, 
maximum 5000 m2 alapterületű, multifunkcionális jellegű, elsődlegesen önellátó haltermelő létesítmény;

24. tájfajta: a  regionális, környezeti, helyi ökológiai feltételekhez természetes módon alkalmazkodott, és 
génerózió által veszélyeztetett növényfajok honos fajtái; a  szántóföldi növényfajok esetében a  tájfajták 
állami elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalmazási feltételeiről szóló miniszteri rendelet, 
a  zöldségnövény fajok esetében a  zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, 
valamint vetőmagvaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló miniszteri rendelet és 
a  gyümölcsnövény fajok esetében a  gyümölcs tájfajták állami elismeréséről, valamint szaporítóanyagaik 
előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló miniszteri rendelet által meghatározott fajok;

25. tárgyi eszköz: a számviteli törvény 26. § (1) bekezdésében meghatározott eszközök;
26. társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az  országos átlagot jelentősen 

meghaladó munkanélküliséggel sújtott település: a  társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 
elmaradott, illetve az  országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések 
jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott település;

27. védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajta: a  védett őshonos mezőgazdasági állatfajták 
és a  veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM 
együttes rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő mezőgazdasági állatfajták.

2. A támogatás jellege és célterületei

2. § (1) E rendelet szerinti támogatás pályázati eljárás keretében igényelhető, vissza nem térítendő támogatás.
 (2) Támogatás vehető igénybe

a) a tanyák, valamint a tanyás települések megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez 
(a továbbiakban: 1. célterület),

b) a  tanyák, valamint a  tanyás települések megőrzése, fejlesztése érdekében a  közcélú villamos-hálózati 
csatlakozással és sziget üzemű villamosenergia-termelő berendezéssel sem rendelkező tanyák lakás céljára 
használt épületének ellátására, legfeljebb 3,5 kW névleges teljesítményű villamosenergia-termelésére 
alkalmas berendezés és belső fogyasztói hálózati berendezések egyéni fejlesztéséhez (a  továbbiakban: 
2. célterület).

 (3) Az 1. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás:
a) tanyai lakóépület felújítása,
b) gazdálkodási célú épületek felújítása, építése,
c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése,
d) karám, kerítés létesítése, felújítása,
e) szaporító anyag vásárlása, beszerzése,
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f ) állatállomány kialakítása, bővítése,
g) tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítése, fejlesztése,
h) tanyagazdaságok energetikai megújítása,
i) egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházása,
j) környezetkímélő, egyedi szennyvíz-kezelést biztosító berendezés beszerzése, rendszer kiépítése,
k) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a  biztonságot fokozó kommunikációs 

eszközök beszerzése, telepítése, valamint
l) tanya-tó kialakítása, bővítése.

 (4) A (3) bekezdésben meghatározott célokra nyújtott 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 (a  továbbiakban: mezőgazdasági de minimis rendelet) szerinti csekély 
összegű támogatásnak minősül.

3. A támogatás igénybevételének feltételei

3. § (1) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott célokra irányuló fejlesztés esetén pályázat benyújtására az a mezőgazdasági 
tevékenységet végző őstermelő, egyéni vállalkozó vagy családi gazdálkodó jogosult,
a) aki a pályázat benyújtásának időpontjában nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,
b) aki a  tanyás települések valamelyikén e  rendelet hatálybalépését megelőző időponttól kezdve 

életvitelszerűen – az  ingatlan-nyilvántartás szerint – a  saját, a  házastársa, a  testvére, valamely egyenes ági 
leszármazottja, egyenes ági felmenője vagy a családi gazdaság valamely tagjának tulajdonában lévő tanyán 
mint lakóhelyén él,

c) aki a tanyagazdaságban igazoltan mezőgazdasági tevékenységet folytat, és
d) akinek a 2010., 2011. és 2012. évi összes bevétele átlagának legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből 

származott és a 2010., 2011. és 2012. évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevételének átlaga nem 
haladta meg a nettó nyolcmillió forintot.

 (2) A  2.  § (2)  bekezdés b)  pontjában meghatározott célterületre irányuló fejlesztés esetén pályázat benyújtására 
az a tanyán élő lakos jogosult,
a) aki a  tanyás települések valamelyikén e  rendelet hatálybalépését megelőző időponttól kezdve 

életvitelszerűen – az  ingatlan-nyilvántartás szerint – a  saját, a  házastársa, a  testvére, valamely egyenes ági 
leszármazottja vagy egyenes ági felmenője tulajdonában lévő tanyán mint lakóhelyén él, és

b) akinek az  ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett tanyai lakás céljára használt épülete sem közcélú villamos 
hálózati csatlakozással, sem sziget üzemű villamosenergia-termelő berendezéssel nem rendelkezik.

 (3) A  támogatás igénybevételének előfeltétele, hogy a  pályázó legkésőbb a  pályázat benyújtásáig a  mezőgazdasági, 
agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a  továbbiakban: Tv.) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének 
eleget tegyen, vagy igazolja, hogy kérelmezte nyilvántartásba vételét a  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
(a továbbiakban: MVH) által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe.

4. § (1) Támogatás igénybevételére az a 3. § szerinti pályázó jogosult,
a) aki a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással – kivéve, ha az adóhatóság 

számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett és azt a  vonatkozó döntés hitelesített 
másolatával igazolja – vagy adók módjára behajtandó köztartozással,

b) akinek a  pályázat benyújtásakor nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős 
döntéssel megállapított köztartozása,

c) aki nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt,
d) aki a  támogatás tárgyának, a  támogatás összegének, a  fejlesztés megvalósítási helyének, és időpontjának 

nyilvánosságra hozatalához hozzájárul,
e) aki az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló törvény alapján pályázatában 

feltüntetett adatainak kezeléséhez, valamint adatainak monitoring tevékenységhez történő felhasználásához 
hozzájárul és

f ) aki az a)–e) pontban foglaltakról a pályázatában nyilatkozik.
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 (2) A 2. § (2) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott célokra irányuló támogatásigénylés feltétele, 
hogy az  adott tanyára vonatkozóan a  2011., 2012. és 2013. évi Tanyafejlesztési Programok egyikében sem 
részesültek támogatásban és erről a pályázó a pályázatában nyilatkozik.

 (3) A  2.  § (3)  bekezdésben meghatározott célokra irányuló támogatásigénylés esetén a  támogatás igénybevételének 
további feltétele, hogy a pályázó
a) a  pályázat benyújtását megelőző kettő és a  folyamatban lévő pénzügyi évben nem használta fel 

a mezőgazdasági de minimis rendeletben meghatározott 7500 euró összegű támogatási keretét, és
b) a pályázatában a 3. § (1) bekezdés c) és d) pontjában foglaltakról nyilatkozik.

 (4) A  2.  § (2)  bekezdés b)  pontjában meghatározott célterületre irányuló támogatásigénylés esetén a  támogatás 
igénybevételének további feltétele, hogy a pályázó a 3. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakról nyilatkozik.

5. §  A 4. §-ban foglalt feltételek teljesítése esetén sem jogosult támogatás igénybevételére az a pályázó, aki a pályázat 
benyújtását és a  pályázat kiírását megelőző három naptári éven belül az  államháztartás valamely alrendszeréből 
támogatásban részesült és az  elnyert támogatásról szóló szerződés rendelkezéseit, feltételeit megszegte, 
a szerződésben foglalt kötelezettségét nem teljesítette, kivéve a vis maior esetét.

4. A támogatás forrása és mértéke

6. § (1) A támogatás forrása a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklet 
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím, 
5. Tanyafejlesztési Program jogcímcsoport céljaihoz rendelt, kötelezettségvállalással még nem terhelt, a  pályázati 
felhívásban meghatározott keretösszeg.

 (2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott célokra igénybe vehető támogatás összegét a pályázati felhívás kihirdetése 
hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell 
euróban meghatározni.

 (3) A célterületeken belül igénybe vehető támogatás legmagasabb összegét a pályázati felhívások tartalmazzák.
 (4) Az igényelhető támogatás mértéke

a) az  1. célterület esetén az  összes elszámolható költség – a  támogatási keret lekötésének mértékétől, vagy 
a  pályázó által az  előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától, vagy pedig a  pályázatban el nem 
számolható költségelemek szerepeltetésétől függően – a pályázat benyújtásának időpontjában 40. életévét 
betöltött pályázó esetében legfeljebb 75%-a, a  pályázat benyújtásának időpontjában 40. életévét be nem 
töltött pályázó esetében legfeljebb 90%-a,

b) a 2. célterület esetében az összes elszámolható költség legfeljebb 100%-a.
 (5) A  támogatás csak abban az  esetben igényelhető az  általános forgalmi adó (a  továbbiakban: ÁFA) összegét 

is tartalmazó fejlesztési összköltség alapján, ha a  pályázónak a  támogatásból megvalósított cél kapcsán ÁFA 
visszaigénylési joga nincs.

5. A pályázat benyújtása

7. § (1) Az  egyes célterületekre vonatkozóan külön pályázati felhívás és pályázati adatlap készül, amelyeket 
az  agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) jóváhagyását követően a  miniszter által 
vezetett minisztérium (a  továbbiakban: minisztérium) a  kormányzati portálon és a  Nemzeti Agrárszaktanácsadási, 
Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NAKVI) a saját honlapján tesz közzé.

 (2) A pályázatokat az elektronikus felületen kitöltött pályázati adatlapon – a pályázati felhívásban előírt tartalommal és 
mellékletekkel – a NAKVI részére elektronikus úton kell benyújtani.

 (3) A  pályázatok elektronikus benyújtására 2014. február 7. 08:00 órától – forráskimerülés esetének kivételével – 
2014. március 10. 23:59 óráig van lehetőség.

 (4) Forráskimerülés esetén, annak megállapítását követően a  miniszter jogosult felfüggeszteni a  pályázat benyújtási 
időszakát. Ebben az  esetben célterületenként külön közleményt tesz közzé a  NAKVI honlapján. Amennyiben 
az értékelés során megállapítható, hogy a benyújtott pályázatok támogatási igénye nem meríti ki a  rendelkezésre 
álló keretet, a  miniszter a  közleményt visszavonja azzal, hogy további forráskimerülés esetén ismételten jogosult 
a  pályázat benyújtási szakaszának felfüggesztésére. A  közlemény visszavonása a  pályázatok benyújtásának 
sorrendjét nem érinti.

 (5) Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be.
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 (6) Egy tanyára kizárólag egy pályázat nyújtható be.
 (7) A  formai vagy tartalmi szempontból hiányosan, vagy hibásan benyújtott pályázatok esetén hiánypótlásra nincs 

lehetőség.

6. A pályázat elbírálása

8. § (1) A  miniszter a  pályázatokra vonatkozó döntés előkészítése érdekében véleményező szervként szakértőkből álló 
Bíráló Bizottságot állít fel. A Bíráló Bizottság tagjait a miniszter kéri fel, és működési rendjét a miniszter állapítja meg.

 (2) A pályázatok értékelése
a) az 1. célterület esetében az 1. mellékletben,
b) a 2. célterület esetében a 2. mellékletben
meghatározott pontozási rendszer szerint történik. Az  értékelést a  NAKVI végzi, amely az  értékelésről tájékoztatja 
a Bíráló Bizottságot.

 (3) A  NAKVI a  4.  § (3)  bekezdés a)  pontjában foglalt feltétel ellenőrzéséhez szükséges adatok beszerzése érdekében 
a pályázatok beérkezését követő tizenöt naptári napon belül az MVH részére továbbítja a pályázó alábbi adatait:
a) pályázó neve, születési neve,
b) pályázó lakóhelye vagy székhelye,
c) pályázó adószáma, vagy adóazonosító jele,
d) pályázó ügyfél-azonosítója.

 (4) Az  MVH – a  pályázó hozzájárulása alapján – a  pályázó szabad mezőgazdasági de minimis támogatási keretéről 
– a (3) bekezdés szerinti adatok kézhezvételétől számított öt naptári napon belül – tájékoztatja a NAKVI-t.

 (5) A  Bíráló Bizottság – a  NAKVI (2)  bekezdés szerinti értékelése alapján – a  pályázatok között rangsort állít fel, és 
támogatási javaslatot tesz a miniszter részére.

 (6) A  támogatásra vonatkozó döntést a  Bíráló Bizottság javaslata alapján és bevonásával a  miniszter hozza meg, és 
döntéséről értesíti a NAKVI-t.

 (7) A pályázatokat a benyújtásra rendelkezésre álló utolsó napot követő negyvenöt naptári napon belül kell elbírálni. 
A  támogatási döntés az  igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélésére is vonatkozhat. Az  igényeltnél 
alacsonyabb összegű támogatás megítélése esetén – pályázati céltól függően – a  pályázónak lehetősége van 
a pályázati tartalmat az igényelt és az odaítélt támogatás különbségének összegével csökkenteni.

 (8) A támogatási döntésről – annak meghozatalát követő tíz naptári napon belül – a NAKVI írásban értesíti a pályázót.
 (9) A  nyertes pályázók névsorát, az  elnyert támogatás összegét és jogcímének megnevezését a  minisztérium 

a  kormányzati portálon, a  NAKVI a  saját honlapján a  döntést követő tíz naptári napon belül közzéteszi, és ezzel 
egyidejűleg értesítést küld az MVH részére az alábbi adattartalommal:
a) nyertes pályázó neve, születési neve,
b) nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,
c) nyertes pályázó adószáma, vagy adóazonosító jele,
d) nyertes pályázó ügyfél-azonosítója,
e) a támogatási cél vagy célok megnevezése,
f ) a  nyertes pályázó részére támogatási célonként megítélt támogatás forintban és euróban meghatározott 

összege,
g) a támogatási döntés időpontja.

9. § (1) A  nyertes pályázóval a  miniszter – a  támogatási döntésről szóló értesítés megküldését követő harminc naptári 
napon belül – hatósági szerződést köt, amelyben meghatározza a támogatás igénybevételének és felhasználásának 
részletes feltételeit. A  szerződéskötésre vonatkozó határidő a  nyertes pályázó kérelme alapján egy alkalommal, 
legfeljebb harminc naptári nappal meghosszabbítható.

 (2) A  nyertes pályázó a  pályázatban foglalt megvalósításra vonatkozó tartalmat a  hatósági szerződés megkötését 
követően – a NAKVI felé történő bejelentési kötelezettsége mellett – legfeljebb egy alkalommal, a miniszter előzetes 
jóváhagyásával módosíthatja. A módosításra vonatkozó bejelentést az azt kiváltó ok felmerülését követő tíz naptári 
napon belül, de legfeljebb a fejlesztés teljes megvalósulását megelőző harmincadik napig lehet bejelenteni.

 (3) A pályázati felhívásban előírt feltételeket és a pályázatnak a támogatási döntés alapján elfogadott részét a hatósági 
szerződésben foglaltak szerinti megvalósítási határidőn belül, de legkésőbb 2015. április 30-ig kell teljesíteni.
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7. Támogatási előleg

10. § (1) A megítélt támogatás legfeljebb 50%-os mértékéig – a szerződésben rögzített feltételek szerint – támogatási előleg 
nyújtható.

 (2) Az  elnyert támogatás előleg feletti része csak az  előleggel történő teljes, elfogadott elszámolás és a  fejlesztés 
megvalósulását követően benyújtott elszámolás elfogadása után folyósítható.

 (3) A nyertes pályázónak az előleggel való elszámolást, annak teljes felhasználását követő harminc naptári napon belül 
kell benyújtania a NAKVI-hoz.

 (4) Az elszámoláshoz mellékelni kell a támogatásra jogosult saját nevére szóló számviteli bizonylatainak és az azokhoz 
kapcsolódó mellékleteknek egy, az  eredetivel mindenben megegyező másolati példányát, valamint az  azokhoz 
kapcsolódó, a  NAKVI honlapján közzétett számlaösszesítő nyomtatványt. Az  elszámoláshoz szükséges eredeti 
számviteli bizonylatokat a  támogatási intenzitás figyelembevételével a  nyertes pályázónak záradékolnia kell, 
amelynek tartalmaznia kell a szerződés számát, valamint külön a támogatási előleg terhére és külön a támogatási 
előlegen túl fennmaradó támogatás terhére elszámolt összeget. Az  előleggel történő elszámolás elmulasztása 
esetén – egyszeri hiánypótlási felhívást követően – az  intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni.

 (5) Amennyiben a  nyertes pályázó a  támogatási előleg felhasználásával egyidejűleg a  teljes támogatási tartalmat 
megvalósította, akkor lehetősége van a  támogatási előleggel történő elszámolás során a  teljes támogatási 
összeggel is egyidejűleg elszámolni.

 (6) Előlegfizetés esetén a  NAKVI előlegfizetési utasítást küld – a  megkötött hatósági szerződés NAKVI-hoz történő 
hiánytalan megérkezését követő nyolc naptári napon belül – az  MVH és a  minisztérium részére az  alábbi 
adattartalommal:
a) nyertes pályázó neve, születési neve,
b) nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,
c) nyertes pályázó adószáma vagy adóazonosító jele,
d) nyertes pályázó ügyfél-azonosítója,
e) a nyertes pályázóval kötött hatósági szerződés iktatószáma,
f ) a támogatási cél vagy célok megnevezése,
g) a  nyertes pályázó részére támogatási célonként összesen megállapított támogatás forintban és euróban 

meghatározott összege, valamint
h) a megállapított támogatásból támogatási célonként kifizetendő előleg forintban és euróban meghatározott 

összege.
 (7) Az  MVH – a Tv. 60.  §-ában foglaltakra is figyelemmel – az  előlegfizetési utasítás kézhezvételétől számított tizenöt 

naptári napon belül, de legkésőbb a  forrás rendelkezésre állását követő tizenöt naptári napon belül gondoskodik 
az  előleg – nyertes pályázó Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett fizetési 
számlaszámára történő – átutalásáról.

8. A támogatás elszámolása és kifizetése

11. § (1) A támogatás tekintetében azon költségek számolhatók el, amelyek:
a) a támogatott fejlesztés megvalósításához nélkülözhetetlenek, ahhoz közvetlenül kapcsolódnak és a pályázat 

összeállításakor a  pályázó azokat, mint költségelemeket szerepeltette a  pályázati adatlapján, valamint azok 
összhangban vannak a számviteli törvénnyel;

b) a  nyertes pályázónál ténylegesen felmerült költségként keletkeznek, és amelyek teljesülése számviteli 
bizonylattal igazolható és ellenőrizhető;

c) a fejlesztés előkészítésében és megvalósításában résztvevők, kizárólag a fejlesztés előkészítési és megvalósítási 
feladatait ellátók munkájához kapcsolódó személyi jellegű költségek (munkabér és annak járulékai, utazási 
költségek), valamint az ezen munka során igénybevett anyagi jellegű ráfordítások és anyagköltségek, amelyek 
a  munkájukkal összefüggésben – munka- vagy megbízási szerződéssel, munkaköri leírással, munkaidő-
nyilvántartással, bérkartonnal és számviteli bizonylattal alátámasztva és igazolt módon – keletkeztek;

d) a hatósági szerződés 9. § (1) bekezdése szerinti megkötésének napjától a fejlesztés befejezésének a hatósági 
szerződésben foglalt időpontjáig keletkeztek; valamint

e) a 2. § (3) bekezdésben meghatározott célok esetében felmerülő, az állattartó építmények építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárásában az  ezen építmények környezetre gyakorolt hatásának szakhatósági vizsgálata 
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során a  környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a  vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási 
díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklet VI. táblázatában foglaltak szerinti igazgatási díjként 
felmerültek.

 (2) Az (1) bekezdés d) pontja alól kivételt képez – a megítélt támogatási összeg legfeljebb 10%-a erejéig – a fejlesztés 
előkészítésében résztvevők, kizárólag a  fejlesztés előkészítési feladatait ellátók munkájához kapcsolódó személyi 
jellegű költségek (munkabér és annak járulékai, utazási költségek), valamint az  ezen munka során igénybevett 
anyagi jellegű ráfordítások és anyagköltségek, amelyek a  munkájukkal összefüggésben – munka- vagy megbízási 
szerződéssel, munkaköri leírással, munkaidő-nyilvántartással, bérkartonnal és számviteli bizonylattal alátámasztva 
és igazolt módon – a pályázat elektronikus benyújtásának időpontjáig keletkeztek.

12. § (1) A támogatásra jogosultnak a pénzügyi és szakmai elszámolást legkésőbb a  fejlesztésnek a hatósági szerződésben 
foglalt befejezési időpontját követő tizenöt naptári napon belül kell benyújtania a  NAKVI-hoz. Az  elszámoláshoz 
mellékelni kell a  nyertes pályázó saját nevére szóló számviteli bizonylatainak és az  azokhoz kapcsolódó 
mellékleteknek egy, az  eredetivel mindenben megegyező másolati példányát, az  azokhoz kapcsolódó, a  NAKVI 
honlapján közzétett számlaösszesítő nyomtatványt és a  szakmai beszámoló nyomtatványt. Az  elszámoláshoz 
szükséges eredeti számlákat a  nyertes pályázónak záradékolnia kell, amelynek tartalmaznia kell a  szerződés 
számát, valamint külön a  támogatási előleg terhére és külön a  támogatási előlegen túl fennmaradó támogatás 
terhére elszámolt összeget. Amennyiben a tevékenység elvégzéséhez hatósági engedély szükséges, a támogatásra 
jogosultnak az  elszámoláshoz mellékelni kell az  engedély másolati példányát. Az  elszámolás elmulasztása esetén 
– egyszeri hiánypótlási felhívást követően – az  intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályokat 
kell alkalmazni.

 (2) Ha a  nyertes pályázónak a  támogatásból megvalósított fejlesztés kapcsán ÁFA visszaigénylési joga nincs, akkor 
a támogatás alapjának kiszámítása a bruttó költségek alapján történik.

 (3) A NAKVI a jogosultságot a nyertes pályázó által benyújtott számlák, bizonylatok és dokumentumok alapján ellenőrzi 
és dönt a kifizetésről, vagy, ha a nyertes pályázó a részére teljesített előleggel történő elszámolási kötelezettségének 
– a hiánypótlási felhívás ellenére – nem tett eleget, dönt az intézkedésben való jogosulatlan részvételről.

 (4) Jogosultság megállapítása esetén a  NAKVI a  hatósági szerződésre hivatkozva – a  döntéshozatalt követő nyolc 
naptári napon belül – kifizetési utasítást küld az MVH és a minisztérium részére az alábbi adattartalommal:
a) nyertes pályázó neve, születési neve,
b) nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,
c) nyertes pályázó adószáma, vagy adóazonosító jele,
d) nyertes pályázó ügyfél-azonosítója,
e) a nyertes pályázóval kötött hatósági szerződés iktatószáma,
f ) a támogatási cél vagy célok megnevezése,
g) a  nyertes pályázó részére támogatási célonként kifizetendő támogatás az  előlegként folyósított támogatás 

összege, valamint
h) az összesen megállapított támogatás forintban és euróban meghatározott összege.

 (5) A  2.  § (3)  bekezdésében meghatározott célra irányuló fejlesztés támogatása esetén a  hatósági szerződésbe bele 
kell foglalni a támogatás összegéről és annak mezőgazdasági de minimis jellegéről szóló tájékoztatást. A hatósági 
szerződésben utalni kell a  mezőgazdasági de minimis rendelet 2.  § (5)  bekezdésében feltüntetett címére, 
az  Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjára, továbbá meg kell határoznia a  támogatás összegét 
támogatástartalomban (euróban) kifejezve.

 (6) Az  MVH – a  Tv. 60.  §-ában foglaltakra is figyelemmel – a  kifizetési utasítás kézhezvételétől számított tizenöt 
naptári napon belül, de legkésőbb a  forrás rendelkezésre állását követő tizenöt naptári napon belül gondoskodik 
a  támogatásnak a  nyertes pályázó Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett fizetési 
számlaszámára történő átutalásáról.

9. A támogatás ellenőrzése

13. § (1) E  rendelet szerinti intézkedésekkel összefüggő ellenőrzések lefolytatásáról a  NAKVI gondoskodik. A  NAKVI 
a támogatott pályázatok 10%-át 2015. december 31-ig a megvalósulás helyszínén köteles ellenőrizni.

 (2) A  NAKVI az  intézkedésben való jogosulatlan részvétel megállapítása esetén – a  visszafizetés elrendeléséről szóló 
határozat alapján – tájékoztatja az MVH-t az alábbi adattartalom megküldésével:
a) a nyertes pályázó neve, születési neve,
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b) a nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,
c) a nyertes pályázó ügyfél-azonosítója,
d) nyertes pályázó adószáma vagy adóazonosító jele,
e) a jogosulatlan igénybevételről szóló határozat iktatószáma és kelte,
f ) a támogatási cél vagy célok megnevezése,
g) a  nyertes pályázótól támogatási célonként visszakövetelendő támogatás forintban és euróban 

meghatározott összege,
h) a Tv. 69. § (5) bekezdésének megfelelően számított kamat forintban meghatározott összege.

10. Záró rendelkezés

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

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 7/2014. (II. 6.) VM rendelethez

Értékelési szempontrendszer a 2. § (3) bekezdése alapján benyújtott pályázatokhoz

A B C D

1 Értékelési szempont Max. pont Értékelési szempontok kategóriák szerint
Adható 

pont

2 A TANYA ÉS A GAZDASÁG ÁLTALÁNOS ÁLLAPOTA, BEMUTATÁSA

3

Kedvezményezett térségből nyújtották-e be 
a pályázatot?

2

Igen, leghátrányosabb helyzetű 
kistérségből

2

4
Igen, hátrányos helyzetű 
kistérségből

1

5 Nem 0

6 Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 
szempontból elmaradott, illetve az országos 
átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel 
sújtott településről nyújtották-e be a pályázatot?

1

Igen 1

7 Nem 0

8

A település 2013. évi lakosságszáma, ahonnan 
a pályázatot benyújtották.

3

< 1000 fő 3

9 1000–2000 fő 2

10 2001–5000 fő 1

11 > 5000 fő 0

12 A pályázat elektronikus benyújtásának 
időpontjában a pályázó betöltötte-e már  
a 40. életévét?

1
Igen 0

13 Nem 1

14

A tanyán élő állandó lakosok száma. 3

≥ 5 fő 3

15 3–4 fő 2

16 1–2 fő 1

17

A tanyán együtt élő családi generációk száma 
(nagyszülő, szülő, gyermek).

2

A tanyán legalább három 
családi generáció él együtt.

2

18
A tanyán kettő családi 
generáció él együtt.

1

19
A tanyán egy családi generáció 
él együtt.

0
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20

A tanyán élő 18 évnél fiatalabbak száma. 2

> 2 fő 2

21 1–2 fő 1

22 0 fő 0

23

Milyen a tanya meglévő infrastrukturális helyzete? 5

Nem rendelkezik közcélú 
villamos hálózati csatlakozással, 
sem sziget üzemű 
villamosenergia-termelő 
berendezéssel

1

24 Nincs vezetékes ivóvíz. 1

25
Nincs fúrt kút sem, és vezetékes 
ivóvíz sem.

1

26 Nincs szilárd burkolatú út. 1

27 Nincs gépkocsi. 1

28
Milyen távolságban fekszik a tanya a közigazgatási 
településétől?

2

> 3 km 2

29 1–3 km 1

30 < 1 km 0

31

Hány fajta haszonállat tartásával foglalkozik? 
Nevezze meg a tartott fajtákat!

5

> 5 különböző fajta 
haszonállatot tart.

5

32
4–5 különböző fajta 
haszonállatot tart.

3

33
1–3 különböző fajta 
haszonállatot tart.

1

34 Nem tart haszonállatot. 0

35 Tart-e valamilyen védett őshonos és 
veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtát? 
Amennyiben igen, sorolja fel a fajtákat!

2
Igen 2

36 Nem 0

37

Milyen mezőgazdasági növény termesztésével 
foglalkozik? Nevezze meg a termesztett fajtákat!

5

> 5 különböző fajta növényt 
termeszt

5

38
4–5 különböző fajta növényt 
termeszt.

3

39
1–3 különböző fajta növényt 
termeszt.

1

40
Nem foglalkozik 
növénytermesztéssel.

0

41

Termeszt-e tájfajta növényt? Amennyiben igen, 
sorolja fel a fajtákat!

2

Igen, köztük tájfajta gyümölcsöt 
is

2

42
Igen, de tájfajta gyümölcsöt 
nem

1

43 Nem 0

44 Ellenőrzött ökológiai gazdálkodást folytat 
a tanyán?

2
Igen 2

45 Nem 0

46

A tanyagazdaság 2010., 2011, és 2012. évi nettó 
bevételének átlaga.

3

kevesebb, mint 2 millió Ft 3

47
minimum 2 millió Ft,de 
kevesebb, mint 4 millió Ft

2

48
minimum 4 millió Ft, de 
kevesebb, mint 6 millió Ft

1

49
minimum 6 millió Ft, de nem 
több, mint 8 millió Ft

0
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50 A FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSAI

51

Milyen megpályázott támogatási célok vannak? 
Komplexitás megjelenése.

7

Több mint három támogatási 
cél megjelölése.

7

52
Három támogatási cél 
megjelölése.

5

53 Két támogatási cél megjelölése. 3

54 Egy támogatási cél megjelölése. 1

55

3

A fejlesztés gazdálkodási célok 
mellett lakóépület felújítást is 
szolgál.

3

56
A fejlesztés csak gazdálkodási 
célokat szolgál, nem tartalmaz 
lakóépület felújítást.

1

57

Megvalósuló fejlesztések a program keretében. 10

A fejlesztés keretében védett 
őshonos és veszélyeztetett 
mezőgazdasági állatfajta kerül 
beállításra.

3

58
Gyümölcs tájfajta ültetése 
a fejlesztés tartalmaként.

3

59
Tájfajta növény termesztése 
a fejlesztés keretében.

2

60 Tanyató kialakítása. 2

61 MAXIMÁLISAN ELÉRHETŐ PONTSZÁM 60

2. melléklet a 7/2014. (II. 6.) VM rendelethez

Értékelési szempontrendszer a 2. § (2) bekezdés b) pontja alapján benyújtott pályázatokhoz

A B C D

1 Értékelési szempont Max. pont Értékelési szempontok kategóriák szerint
Adható 

pont

2
A lakcímkártyán található dátum szerint a pályázó 
hány éve él tanyán?

3

> 10 év 3

3 3–10 év 2

4 < 3 év 1

5

A tanyán élő állandó lakosok száma. 3

> 4 fő 3

6 3–4 fő 2

7 1–2 fő 1

8
A tanyán együtt élő családi generációk száma 
(nagyszülő, szülő, gyermek).

2

A tanyán legalább három 
családi generáció él együtt.

2

9
A tanyán egy, vagy kettő családi 
generáció él együtt.

1

10

A tanyán élő 18 évnél fiatalabbak száma. 2

> 3 fő 2

11 1–3 fő 1

12
Nem él a tanyán 18 évnél 
fiatalabb.

0
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13

A tanyán élő 60 év felettiek száma. 2

> 3 fő 2

14 1–3 fő 1

15
Nem él a tanyán 60 évnél 
idősebb.

0

16 Él-e a tanyán tartósan beteg, fogyatékkal élő, 
rokkant személy?

2
Igen 2

17 Nem 0

18
Mennyi a tanyán élők egy főre jutó havi nettó 
jövedelme?

3

< 30 000 Ft 3

19 30 000–50 000 Ft 2

20 > 50 000 Ft 1

21

Kedvezményezett térségből nyújtották-e be 
a pályázatot?

2

Igen, leghátrányosabb helyzetű 
kistérségből

2

22
Igen, hátrányos helyzetű 
kistérségből

1

23 Nem 0

24 Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 
szempontból elmaradott, illetve az országos 
átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel 
sújtott településről nyújtották-e be a pályázatot?

1

Igen 1

25 Nem 0

26

Milyen távolságban fekszik a tanya a közigazgatási 
településétől?

4

> 6 km 4

27 4,1–6 km 3

28 1-4 km 2

29 < 1 km 1

30
Milyen messze található a legközelebbi szilárd 
burkolatú út?

3

< 500 m 1

31 500–2500 m 2

32 > 2500 m 3

33

Milyen a tanya meglévő infrastrukturális helyzete? 
(többet is megjelölhet)

8

Nincs vezetékes ivóvíz. 2

34 Nincs fúrt kút. 2

35 Nincs szilárd burkolatú út. 2

36 Nincs gépkocsi. 2

37 A villamos energia-előállításához szükséges 
energiát megújuló energiaforrásból kívánja 
biztosítani?

3
Igen 3

38 Nem 0

39 A sziget üzemű villamos energiát termelő 
berendezést helyhez kötötten telepíti, vagy mobil 
(hordozható) eszközt telepítenek-e a fejlesztés 
során?

2

Mobil (hordozható) 2

40 Helyhez kötött 0

41 MAXIMÁLISAN ELÉRHETŐ PONTSZÁM 40
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A vidékfejlesztési miniszter 8/2014. (II. 6.) VM rendelete
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat 
igazgatási és egyéb feladataival összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a), g) és p) pontjaiban 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. §  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére 
vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet 2. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„6. technikai közreműködő: a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara falugazdász munkatársa, 
vagy a Területi Szaktanácsadási Központokkal munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, az agrár-szaktanácsadói 
tevékenység engedélyezéséről szóló 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelet szerinti engedéllyel rendelkező szaktanácsadó, 
vagy a  LEADER HACS-csal, valamint ÚMVP Képző Szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, 
az  ügyfelek részére az  adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése kapcsán kizárólag technikai segítséget nyújtó 
személy;”

2. §  Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint 
a  központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egységes 
eljárási szabályokról szóló 29/2012. (III. 24.) VM rendelet 1. § 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet és a hatálya alá tartozó támogatási jogcímek alkalmazásában:]
„19. technikai közreműködő: a  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara falugazdász 
munkatársa.”

3. §  Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint 
a  központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egységes 
eljárási szabályokról szóló 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet 1. § 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet és a hatálya alá tartozó támogatási jogcímek alkalmazásában:]
„21. technikai közreműködő: a  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara falugazdász 
munkatársa;”

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

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 2/2014. (II. 6.) OGY határozata
a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztásáról*

 1. Az  Országgyűlés a  Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013.  évi CCXLI.  törvény 7.  § (1)  bekezdése, valamint 
a 8. § (1) bekezdése alapján
– a megválasztásához szükséges feltételek megvizsgálását követően,
– az Oktatási, tudományos és kutatási bizottság véleményének ismeretében

Földváryné Kiss Rékát
a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökévé,

Ötvös Istvánt és Soós Viktor Attilát
a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagjává

kilenc évre megválasztja.

 2. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

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

Az Országgyűlés 3/2014. (II. 6.) OGY határozata
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 
23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról**

 1. Az  Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 
23/2010. (V. 14.) OGY határozat a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságba

dr. Lukács Tamás (KDNP) helyett
Gulyás Gergelyt (Fidesz)
a bizottság elnökévé,

Gulyás Gergely (Fidesz) helyett
Ékes Ilonát (Fidesz)
a bizottság alelnökévé,

 * A határozatot az Országgyűlés a 2014. február 3-ai ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2014. február 3-ai ülésnapján fogadta el.
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Ékes Ilona (Fidesz) helyett
dr. Lukács Tamást (KDNP)
a bizottság tagjává

megválasztja.

 2. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba, és a közzétételét követő napon hatályát veszti.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

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

A köztársasági elnök 22/2014. (II. 6.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 90.  §-a alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel 
dr. Piegel Zsolt Krisztiánt 2014. március 10-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2014. január 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00468-1/2014.

A köztársasági elnök 23/2014. (II. 6.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 90.  §-a alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel 
Plesuné dr. Farkas Zsuzsánnát 2014. március 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2014. január 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00468-2/2014.
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A köztársasági elnök 24/2014. (II. 6.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel Tompáné dr. Éliás Máriát 2014. május 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2014. január 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00468-3/2014.

A köztársasági elnök 25/2014. (II. 6.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel dr. Hildenbrandné dr. Balogh Olgát 2014. június 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2014. január 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00468-4/2014.

A köztársasági elnök 26/2014. (II. 6.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel dr. Banicz Erikát 2014. július 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2014. január 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00468-5/2014.
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A köztársasági elnök 27/2014. (II. 6.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel Stáhlné dr. Viszmeg Irént 2014. július 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2014. január 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00468-6/2014.

A köztársasági elnök 28/2014. (II. 6.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Csik Attilát 
2014. február 1. napjától 2017. január 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2014. január 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00468-7/2014.

A köztársasági elnök 29/2014. (II. 6.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Demeter Ákos 
Lászlót 2014. február 1. napjától 2017. január 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2014. január 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00468-8/2014.
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A köztársasági elnök 30/2014. (II. 6.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – Misikné dr. Bogáth 
Viktóriát 2014. február 1. napjától 2017. január 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2014. január 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00468-9/2014.

A köztársasági elnök 31/2014. (II. 6.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Pfeiffer János 
Józsefet 2014. február 1. napjától 2017. január 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2014. január 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00468-10/2014.

A köztársasági elnök 32/2014. (II. 6.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Endrédy Zoltánt 
2014. február 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2014. január 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00468-11/2014.
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A köztársasági elnök 33/2014. (II. 6.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kántor István 
Zoltánt 2014. február 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2014. január 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00468-12/2014.

A köztársasági elnök 34/2014. (II. 6.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Vida-Lukácsi 
Katalint 2014. február 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2014. január 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00468-13/2014.

A Kormány 1034/2014. (II. 6.) Korm. határozata
a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj 2014. január havi fedezetének biztosítása érdekében  
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatója részére történő Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj 2014. január  havi 
összegének biztosítása céljából 102 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2014. évi 
központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium fejezet, 17. Nemzeti Közszolgálati Egyetem cím javára az 1. melléklet szerint.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 közigazgatási és igazságügyi miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1989

1. melléklet az 1034/2014. (II. 6.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

ezer forintban!
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

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

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások  Minisztériuma
227942 5 Egyetemek, főiskolák

1 Működési költségvetés
4 Ellátottak pénzbeli juttatása -102

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
304191 17 Nemzeti Közszolgálati Egyetem

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 102

ezer forintban!
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

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

szám név neve áthúzódó
hatása

ezer forintban!
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

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

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások  Minisztériuma
227942 5 Egyetemek, főiskolák -102

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
304191 17 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 102

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra fő
ezer forintban!

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 102 102
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2014.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

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

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

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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A Kormány 1035/2014. (II. 6.) Korm. határozata
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala feladatellátásához kapcsolódóan 
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

a  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala feladatellátásához szükséges forrás 
biztosítása érdekében 2,8 milliárd forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2014.  évi központi 
költségvetéséről szóló 2013.  évi CCXXX.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet, XVII. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 34. Infokommunikációs ágazati programok és 
kormányzati informatikai rendszerek alcím, 1. Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció jogcímcsoport 
terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 5. Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatala cím javára az 1. melléklet szerint,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
közigazgatási és igazságügyi miniszter 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal
 2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítsen előterjesztést a kormányzati infokommunikációs stratégiáról.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2014. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1991

1. melléklet az 1035/2014. (II. 6.) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Millió forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

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

hatása
XVII.

 20
34 Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek

302768 1 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció 
K3 Dologi kiadások -2 800  

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
001766 5

K3 Dologi kiadások 2 800  

Millió forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

Millió forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XVII.

 20
 34 Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek

302768 1 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció -2 800
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

001766 5 2 800

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnali 2 800 2 800  
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Fejezeti kezelésű előirányzatok 

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

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

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

2 példány

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

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

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok 

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



1992 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 15. szám 

A Kormány 1036/2014. (II. 6.) Korm. határozata
a KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító számú („A Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése 
eszközbeszerzésekkel” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító számú, „A Szolnoki Térségi 

Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási 
igényű projektjavaslatot,

 2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének – a nemzeti fejlesztési miniszter általi – megkötéséhez.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1993

1. melléklet az 1036/2014. (II. 6.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Projekt támogatási 

összege (nettó Ft)

Projekt 

támogatási 

intenzitása (%)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

2.
KEOP-1.1.1/
C/13-0015

A Szolnoki Térségi 
Hulladékgazdálkodási 
Rendszer fejlesztése 

eszközbeszerzésekkel

Szolnok-Abony-
Szajol-Rákóczifalva 
Települési Szilárd 
Hulladéklerakói 

Rekultivációjának 
Önkormányzati 

Társulása

1 687 010 000 95,000000

A hulladékgazdálkodási 
rendszer 24 településen 
élő összesen 202 778 
lakost érint. A projekt 
célja a társult települések 
területén megteremteni 
a modern és költséghatékony 
hulladékgazdálkodás 
feltételeit. A projekt 
keretén belül a meglévő 
hulladékgazdálkodási 
rendszer korszerű és 
hatékony üzemeltetéséhez 
szükséges eszközök kerülnek 
beszerzésre.

A támogatási szerződés 
megkötéséig, de legkésőbb az első 
kifizetési kérelem benyújtásáig 
a következő dokumentumok 
benyújtása szükséges:                 
1. A települési önkormányzatok 
képviselő-testületeinek arról 
szóló határozatai, hogy az általuk 
az üzemeltetési koncepció 
alátámasztásához nyújtott 
és a megvalósíthatósági 
tanulmányban feltüntetett 
adatok, információk 
a valóságnak megfelelnek, 
továbbá a megvalósíthatósági 
tanulmányban bemutatott 
üzemeltetési koncepciót ismerik.              
2. Az általános pályázati útmutató 
D1. pontja szerinti, az önerő 
rendelkezésre állását igazoló 
dokumentumok.                
3. A projekttervezés időszakára 
vonatkozó partnerség-építést 
igazoló dokumentum.



1994 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 15. szám 

A Kormány 1037/2014. (II. 6.) Korm. határozata
a KEOP-1.1.1/C/13-0007 azonosító számú („A hulladékkezelés eszközparkjának és informatikai rendszerének 
fejlesztése Pécsett” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  KEOP-1.1.1/C/13-0007 azonosító számú, „A hulladékkezelés eszközparkjának 

és informatikai rendszerének fejlesztése Pécsett” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű 
projektjavaslatot,

 2. hozzájárul az  1.  pont szerinti projekt támogatási szerződésének – a  nemzeti fejlesztési miniszter 
általi – megkötéséhez.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1995

1. melléklet az 1037/2014. (II. 6.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt 

támogatási összege 

(nettó Ft)

Projekt támogatási 

intenzitása 

(%)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

2.
KEOP-1.1.1/
C/13-0007

A hulladékkezelés 
eszközparkjának 
és informatikai 
rendszerének 

fejlesztése Pécsett

Pécs Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata
1 216 285 000 95,0

A hulladékgazdálkodási 
rendszer összesen  
153 000 lakost érint. 
A projekt célja a település 
területén megteremteni 
a modern és költséghatékony 
hulladékgazdálkodás 
feltételeit. A projekt 
keretén belül a meglévő 
hulladékgazdálkodási 
rendszer korszerű és hatékony 
üzemeltetéséhez szükséges 
eszközök kerülnek beszerzésre.

A támogatási szerződés 
megkötéséig, de legkésőbb 
az első kifizetési kérelem 
benyújtásáig korrigált 
költség-haszon elemzés 
(CBA) benyújtása a következő 
szempontok szerint:
A maradványérték számítását 
javítani szükséges, kiterjesztve 
a pótlás során beszerzett 
eszközökre is.
A projekt nélküli eset bevételi 
pénzáramát módosítani 
szükséges a kiinduló 
értékre, a pályázati kiírásban 
meghatározott feltételek 
szerint.



1996 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 15. szám 

A Kormány 1038/2014. (II. 6.) Korm. határozata
a KÖZOP-2.5.0-09-2010-0002 számú („A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás 
feltételeinek javítása előkészítése” című) projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  KÖZOP-2.5.0-09-2010-0002 számú, „A Balaton vasúti megközelítése és 

a  kötöttpályás körüljárás feltételeinek javítása előkészítése” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási 
igényű, kibővített műszaki tartalmú projektet,

 2. elfogadja az 1. pontban meghatározott projekt kiemelt projektként történő nevesítését az 1. melléklet szerint,
 3. hozzájárul, hogy a  nemzeti fejlesztési miniszter az  1.  pontban meghatározott projekt támogatási szerződésének 

módosításához szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1997

1. melléklet az 1038/2014. (II. 6.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I

1.

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Támogatás 

intenzitása 

(%)

A projekt forrásszerkezete

A projekt rövid bemutatása

2.

KÖZOP 

2007–2013 

(nettó Ft)

XIX. Uniós fejlesztések fejezet 

hazai forrása 2007–2013

ÁFA-tartalom (Ft)

3.

Hatályos 

támogatási 

szerződés szerint

Módosítást 

követően

Hatályos 

támogatási 

szerződés szerint

Módosítást 

követően

4.
KÖZOP-2.5.0- 
09-2010-0002

A Balaton vasúti 
megközelítése 

és a kötöttpályás 
körüljárás 

feltételeinek 
javítása 

előkészítése

Nemzeti 
Infrastruktúra 

Fejlesztő 
Zártkörűen 

Működő 
Részvénytársaság

100 1 192 550 724 2 000 424 740 307 449 276 525 575 260

Az előkészítési projekt keretén belül 
elkészül a tárgyi projekt megvalósíthatósági 
tanulmánya és Balatonaliga–
Balatonszentgyörgy vonalszakasz helyben 
történő felújításának engedélyezési 
tervei, valamint a munkaterület átadáshoz 
szükséges területszerzési és régészeti 
feladatok kerülnek elvégzésre. A projekt 
jelentősen javítja a Budapest–Murakeresztúr 
TEN-T vonal érintett szakaszát, a Balaton 
megközelítésének feltételeit, ezáltal 
a tó idegenforgalmi vonzerejét is. 
Az idegenforgalmi vonzerő növekedése 
az ide látogató turisták, a megközelítés 
fejlesztése pedig az idegenforgalmi 
befektetések számát és értékét is növeli. 
A tömegközlekedés fejlesztése az érintett 
munkaerő mobilitásának javulásához is 
hozzájárul.
A Balaton az ország második legfontosabb 
bevételtermelő egysége, amely ezáltal 
elősegíti az ország érdekeként azonosítható 
devizabevétel-növelést, és a külföldre 
történő devizakivitel-csökkentést.
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A Kormány 1039/2014. (II. 6.) Korm. határozata
a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0027 azonosító számú („Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése” című) 
kiemelt projekt műszaki tartalmának bővítéséről és az azzal kapcsolatos költségnövekmény jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja a  KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0027 azonosító számú, „Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése” című 

projekt (a továbbiakban: projekt) műszaki tartalmának a következő projektelemekkel történő bővítését:
a) 1200 mm átmérőjű SENTAB vezeték kiváltása a Szarvas tértől a Clark Ádám térig 660 méter hosszan,
b) közforgalmú hajókikötő építése a Friedrich Born rakparton,
c) az Öntőház utca rendezése,
d) a Rudas fürdő előtti új villamosmegálló kiépítése,

 2. az  1.  pont a)–d)  alpontjában meghatározott projektelemek megvalósítása érdekében jóváhagyja az  1.  melléklet 
szerint a projekt támogatásának bruttó 550 000 000 forinttal történő megemelését,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy – ha az  1.  pont a)–d)  alpontjában meghatározott 
projektelemek kivitelezése következtében az  Európai Unió felé el nem számolható költségek merülnek fel – 
gondoskodjon a  projekt el nem számolható költségei fedezetének Magyarország központi költségvetése Uniós 
fejlesztések fejezete terhére történő biztosításáról,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

 4. hozzájárul ahhoz, hogy a projekt tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter a támogatási szerződés módosításához 
szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2014. március 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1999

1. melléklet az 1039/2014. (II. 6.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Támogatási szerződés 

aláírásának dátuma

Projekt támogatási 

intenzitása 

(%)

Beruházási költség 

növekménye 

(bruttó Ft)

Eredeti támogatási 

összeg 

(bruttó Ft) 

(85% EU + 15% hazai)

Módosított támogatási 

összeg 

(bruttó Ft) 

(85% EU + 15% hazai)

2.
KÖZOP-5.5.0-09-

11-2011-0027

Budai Vár 
és környéke 
közlekedés 
fejlesztése

Budapest I. 
kerület Budavári 
Önkormányzat

2012. február 22. 100 550 000 000 10 372 243 381 10 922 243 381



2000 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 15. szám 

A Kormány 1040/2014. (II. 6.) Korm. határozata
a Várkert Bazár rekonstrukciójának véghatáridejéről és a beruházással összefüggő  
egyes kormányhatározatok módosításáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy KMOP-3.1.1/E-12-k-2012-0001 azonosító számú, „Várkert Bazár fejlesztése” című kiemelt 

turisztikai projekt megvalósításának véghatárideje 2014. augusztus 29. legyen,
 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  1.  pontban foglaltak érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket 

tegye meg és a vonatkozó támogatási szerződés módosításáról gondoskodjon,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2014. február 28.

 3. úgy dönt, hogy a Várbazár rekonstrukciójáról és a Budai Várnegyed hosszú távú fejlesztéséről, valamint a budavári 
királyi kertek revitalizációjáról, a  Budai Várnegyed és környékének közlekedési problémáinak rendezéséről szóló 
1375/2011. (XI. 8.) Korm. határozat 1.  pont a)  alpontjában a  „2014. március 30.” szövegrész helyébe a  „2014. 
augusztus 29.” szöveg lép,

 4. úgy dönt, hogy a  KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0027 azonosító számú („Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése” 
című), valamint a  KMOP 3.1.1/E-12-k-2012-0001 azonosító számú („Várkert Bazár fejlesztése” című) projektek 
költségnövekményéről szóló 2016/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 2–5.  pontjában a „2014. március 31.” szövegrész 
helyébe a „2014. augusztus 29.” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1041/2014. (II. 6.) Korm. határozata
a TÁMOP-3.1.2.B-13-2013-0001 azonosító számú („A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, 
taneszköz- és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése” című) kiemelt projektjavaslat akciótervi nevesítéséről 
és támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  TÁMOP-3.1.2.B-13-2013-0001 azonosító számú, „A Nemzeti Alaptantervhez 

illeszkedő tankönyv-, taneszköz- és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése” című, egymilliárd forintot meghaladó 
támogatási igényű projektjavaslatot,

 2. elfogadja az 1. pontban meghatározott projekt kiemelt projektként történő nevesítését az 1. melléklet szerint,
 3. hozzájárul, hogy az  1.  pontban meghatározott projekt támogatási szerződését az  emberi erőforrások minisztere 

megkösse.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a támogathatósági feltételek teljesítését követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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2001

1. melléklet az 1041/2014. (II. 6.) Korm. határozathoz

A B C D E F

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Projekt támogatási 

összege 

(Ft)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

2.
TÁMOP- 

3.1.2.B-13- 
2013-0001

A Nemzeti 
Alaptantervhez 

illeszkedő 
tankönyv-, 
taneszköz- 
és Nemzeti 

Közoktatási Portál 
fejlesztése

Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézet

2 367 737 899

A kiemelt projekt célkitűzése 
– a Nemzeti Közoktatási Portál 
fejlesztésével – egykapus ingyenes 
hozzáférést biztosítani a köznevelést 
segítő digitális tartalmakhoz 
mindenki számára. Cél továbbá 
olyan újgenerációs hagyományos és 
digitális tananyagok (építve a korábbi 
fejlesztési eredményekre), kísérleti 
tankönyvek fejlesztése, amelyek 
biztosítani képesek a tantárgyi 
tartalmak és kompetenciák 
összhangját. A fejlesztés feladata 
végül a pedagógusok széles körének 
felkészítse a fejlesztési eredmények 
használatára.

1. Át kell vezetni a költségcsökkentési 
javaslatot a költségvetésben.  
A feltétel teljesítésének határideje: 
a támogató levél kézhezvételtől 
számított 30 nap.  
2. A költségvetés  
IX/529. Vagyonbiztosítás, szolgáltatási 
díjak és rezsidíj költségsorának 
részletezése szükséges.
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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.

A miniszterelnök 18/2014. (II. 6.) ME határozata
a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak felkéréséről

A Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság 
Érdemes Művésze, a  Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról szóló – a  3/2011.  (I.  19.) 
Korm.  rendelettel, valamint a  407/2012. (XII. 28.) Korm. rendelettel módosított – 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet 
9. § (3) bekezdése d) pontjában foglalt jogkörömben

Bitskey István irodalomtörténészt, az  MTA r. tagját, a  Debreceni Egyetem Magyar Irodalom és Kultúratudományi 
Intézet professor emeritusát,
Bogsch Erik Széchenyi-díjas vegyészmérnököt, gazdasági mérnököt, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatóját,
Eperjes Károly Kossuth-díjas színművészt,
Freund Tamás Széchenyi-díjas neurobiológust, az  MTA r. tagját, az  MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 
igazgatóját, egyetemi tanárt,
Granasztói György történészt, az MTA doktorát, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusát,
Hámori József Széchenyi-díjas biológust, az MTA r. tagját, a Semmelweis Egyetem kutatóprofesszorát,
Palkovits Miklós Széchenyi-díjas orvost, agykutatót, az MTA r. tagját, a Semmelweis Egyetem kutatóprofesszorát,
Sánta Ferenc Kossuth-díjas hegedűművészt,
Szőcs Géza József Attila-díjas költőt, miniszterelnöki megbízottat,
Vékás Lajos Széchenyi-díjas jogászt, az MTA r. tagját, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusát

a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagsági teendőinek ellátására – egyéves időtartamra –

felkérem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
  a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság elnöke


	A Kormány 23/2014. (II. 6.) Korm. rendelete
	az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 24/2014. (II. 6.) Korm. rendelete
	az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

	A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 1/2014. (II. 6.) NMHH rendelete
	az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet és az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas 

	A nemzetgazdasági miniszter 4/2014. (II. 6.) NGM rendelete
	a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

	A nemzeti fejlesztési miniszter 5/2014. (II. 6.) NFM rendelete
	a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet módosításáról

	A vidékfejlesztési miniszter 6/2014. (II. 6.) VM rendelete
	a termésbecslésről

	A vidékfejlesztési miniszter 7/2014. (II. 6.) VM rendelete
	a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2014. évi igénybevételének feltételeiről

	A vidékfejlesztési miniszter 8/2014. (II. 6.) VM rendelete
	a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladataival összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

	Az Országgyűlés 2/2014. (II. 6.) OGY határozata
	a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztásáról*

	Az Országgyűlés 3/2014. (II. 6.) OGY határozata
	az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról**

	A köztársasági elnök 22/2014. (II. 6.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 23/2014. (II. 6.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 24/2014. (II. 6.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 25/2014. (II. 6.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 26/2014. (II. 6.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 27/2014. (II. 6.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 28/2014. (II. 6.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 29/2014. (II. 6.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 30/2014. (II. 6.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 31/2014. (II. 6.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 32/2014. (II. 6.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 33/2014. (II. 6.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 34/2014. (II. 6.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A Kormány 1034/2014. (II. 6.) Korm. határozata
	a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj 2014. január havi fedezetének biztosítása érdekében 
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1035/2014. (II. 6.) Korm. határozata
	a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala feladatellátásához kapcsolódóan a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1036/2014. (II. 6.) Korm. határozata
	a KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító számú („A Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

	A Kormány 1037/2014. (II. 6.) Korm. határozata
	a KEOP-1.1.1/C/13-0007 azonosító számú („A hulladékkezelés eszközparkjának és informatikai rendszerének fejlesztése Pécsett” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

	A Kormány 1038/2014. (II. 6.) Korm. határozata
	a KÖZOP-2.5.0-09-2010-0002 számú („A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek javítása előkészítése” című) projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

	A Kormány 1039/2014. (II. 6.) Korm. határozata
	a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0027 azonosító számú („Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése” című) kiemelt projekt műszaki tartalmának bővítéséről és az azzal kapcsolatos költségnövekmény jóváhagyásáról

	A Kormány 1040/2014. (II. 6.) Korm. határozata
	a Várkert Bazár rekonstrukciójának véghatáridejéről és a beruházással összefüggő 
egyes kormányhatározatok módosításáról

	A Kormány 1041/2014. (II. 6.) Korm. határozata
	a TÁMOP-3.1.2.B-13-2013-0001 azonosító számú („A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz- és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése” című) kiemelt projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

	A miniszterelnök 18/2014. (II. 6.) ME határozata
	a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak felkéréséről
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