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III. Kormányrendeletek

A Kormány 130/2014. (IV. 18.) Korm. rendelete
az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között  
az AKCS–EU partnerségi megállapodással összhangban a 2014–2020 közötti időtartamra szóló  
többéves pénzügyi keret értelmében nyújtandó európai uniós támogatás finanszírozásáról, valamint 
az Európai Unió működéséről szóló szerződés negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli országok 
és területek számára nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról szóló belső megállapodás kihirdetéséről

1. §  A  Kormány e  rendelettel felhatalmazást ad az  Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező 
képviselői között az  AKCS–EU partnerségi megállapodással összhangban a  2014–2020 közötti időtartamra szóló 
többéves pénzügyi keret értelmében nyújtandó európai uniós támogatás finanszírozásáról, valamint az  Európai 
Unió működéséről szóló szerződés negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli országok és területek számára 
nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról szóló belső megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező 
hatályának elismerésére.

2. §  A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. §  A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

BELSŐ MEGÁLLAPODÁS
AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAI KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI KÖZÖTT 
AZ AKCS–EU PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁSSAL ÖSSZHANGBAN A 2014–2020 KÖZÖTTI IDŐTARTAMRA 
SZÓLÓ TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET ÉRTELMÉBEN NYÚJTANDÓ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS 
FINANSZÍROZÁSÁRÓL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS  
NEGYEDIK RÉSZÉNEK HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TENGERENTÚLI ORSZÁGOK ÉS TERÜLETEK SZÁMÁRA NYÚJTANDÓ 
PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS ELOSZTÁSÁRÓL AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAI KORMÁNYAINAK A  TANÁCS KERETÉBEN 
ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre,
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
az Európai Bizottsággal folytatott konzultációt követően,
az Európai Beruházási Bankkal folytatott konzultációt követően,
mivel:

 (1) Az egyrészről az  afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az  Európai Közösség és 
tagállamai között Cotonouban 2000. június 23-án aláírt1, először Luxembourgban 2005. június 25-én2, másodszor 
Ouagadougouban 2010. június 22-én3 módosított partnerségi megállapodás (a továbbiakban: az  AKCS–EU 
partnerségi megállapodás) pénzügyi jegyzőkönyvek meghatározásáról rendelkezik minden ötéves időtartamra.

 (2) A tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői 2006. július 17-én belső megállapodást fogadtak 
el az AKCS–EK partnerségi megállapodással összhangban a 2008–2013 közötti időtartamra szóló többéves pénzügyi 
keret értelmében nyújtandó közösségi támogatások finanszírozásáról és az EK-Szerződés negyedik részének hatálya 
alá tartozó tengerentúli országok és területek számára nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról4 .

 (3) A tengerentúli országok és területek, valamint az  Európai Közösség társulásáról szóló, 2001. november 27-i 
2001/822/EK tanácsi határozat (a továbbiakban: tengerentúli társulási határozat)5 2013. december 31-ig 
alkalmazandó. Ezen időpontot megelőzően új határozatot kell elfogadni.

1 HL L 317., 2000.12.15., 3. o. 
2 HL L 287., 2005.10.28., 4. o.
3 HL L 287., 2010.11.4., 3. o.
4 HL L 247., 2006.9.9., 32. o.
5 HL L 314., 2001.11.30., 1. o.
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 (4) Az AKCS–EU partnerségi megállapodás és a  tengerentúli társulási határozat végrehajtása érdekében létre kell 
hozni a 11. Európai Fejlesztési Alapot (EFA), és eljárást kell kialakítani a források elosztásának és a tagállamok ezen 
forrásokhoz történő hozzájárulásának meghatározására

 (5) Az Európai Unió és tagállamai az  afrikai, karibi és csendes-óceáni államokkal (AKCS-államok) közösen 
teljesítményértékelést végeztek az  AKCS–EU partnerségi megállapodás Ib.  mellékletével összhangban, amelynek 
során többek között a kötelezettségvállalások és kifizetések megvalósulásának mértékét vizsgálták.

 (6) Meg kell határozni a pénzügyi együttműködés igazgatási szabályait.
 (7) A Bizottságon belül létre kell hozni a  tagállamok kormányainak képviselőiből álló bizottságot (a továbbiakban: 

az EFA-bizottság), és az Európai Befektetési Bankon (EBB) belül is hasonló bizottságot kell kialakítani. A Bizottságnak 
és az  EBB-nek az  AKCS–EU partnerségi megállapodás és a  tengerentúli társulási határozat vonatkozó 
rendelkezéseinek alkalmazása érdekében végzett munkáját össze kell hangolni.

 (8) Az Európai Unió fejlesztési együttműködési politikáját az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése által 2000. 
szeptember 8-án elfogadott millenniumi fejlesztési célok vezérlik, beleértve minden későbbi módosításukat is.

 (9) A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői, az Európai Parlament és a Bizottság 
2005. december 22-én elfogadták az  Európai Unió fejlesztési politikájáról szóló együttes nyilatkozatot: az  európai 
konszenzust6.

 (10) A Tanács 2010. december 9-én következtetéseket fogadott el „Kölcsönös elszámoltathatóság és átláthatóság: 
Az  EU segélyhatékonysági működési keretének negyedik fejezete” címmel. Ezek a  következtetések 
a  segélyhatékonyság működési keretének egységes szerkezetbe foglalt szövegébe kerültek beillesztésre 
megerősítve a  segélyhatékonyságról szóló Párizsi Nyilatkozatban (2005), az  Európai Uniónak a  fejlesztési politika 
terén való komplementaritásról és munkamegosztásról szóló magatartási kódexében (2007), valamint az  accrai 
cselekvési programra irányuló uniós iránymutatásokban (2008) meghatározott megállapodásokat. A Tanács 2011. 
november 11-én közös uniós álláspontot fogadott el a  segélyhatékonyságról – az  uniós átláthatósági garanciára, 
valamint az átláthatóság és az elszámoltathatóság más aspektusaira is kiterjedően – a dél-koreai Busanban tartott 
magas szintű fórumra, amely, többek között, a busani záródokumentumot is eredményezte. Az Unió és tagállamai 
jóváhagyták a  busani záródokumentumot. A  Tanács 2012. május 14-én elfogadta „A változás programja: az  EU 
fejlesztéspolitikájának hatékonyabbá tétele” és „A harmadik országoknak nyújtott uniós költségvetés-támogatás 
jövőbeli megközelítése” című következtetéseket.

 (11) A hivatalos fejlesztési támogatásra (ODA) vonatkozó, a (10) preambulumbekezdésben említett következtetésekben 
szereplő célokat szem előtt kell tartani. A  tagállamok és az  OECD Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottsága számára 
a 11. EFA keretében végrehajtott kiadások jelentésekor a Bizottságnak indokolt különbséget tennie az ODA és a nem 
ODA-tevékenységek között.

 (12) 2009. december 22-én a Tanács következtetéseket fogadtak el a  tengerentúli országokkal és területekkel fennálló 
uniós kapcsolatokról.

 (13) Ez a  megállapodás az  Európai Külügyi Szolgálat szervezetének és működésének a  megállapításáról szóló, 2010. 
július 26-i 2010/427/EU tanácsi határozattal7 összhangban alkalmazandó.

 (14) Annak érdekében, hogy a  2020 márciusa és decembere közötti időszakban elkerülhető legyen a  finanszírozás 
bármilyen megszakadása, indokolt a  11. EFA többéves pénzügyi keretének alkalmazási időtartamát az  Unió 
általános költségvetésére vonatkozó, 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretével 
azonos időtartamban megállapítani. Célszerű ezért 2020. december 31-ét megjelölni a  11. EFA-forrásokra 
vonatkozó kötelezettségvállalások végső időpontjaként 2020. február 28-a helyett, amely az AKCS–EU partnerségi 
megállapodás alkalmazásának végső határideje.

 (15) A 11. EFA céljai – az  AKCS–EU partnerségi megállapodás alapelveire építve – a  szegénység felszámolása, 
a fenntartható fejlődés és az AKCS-államok fokozatos integrálása a világgazdaságba. A legkevésbé fejlett országok 
különleges bánásmódban részesítendők.

 (16) Az Unió legkülső régiói és az  AKCS-államok, valamint a  Karib-térségben, Nyugat-Afrikában és az  indiai-óceáni 
térségben fekvő tengerentúli országok és területek közötti gazdasági-társadalmi együttműködés fokozása 
érdekében az  Európai Regionális Fejlesztési Alap és az  európai területi együttműködéssel kapcsolatos rendeletek 
tartalmazzák a  keretösszegek megerősítését az  Unión kívüli ezen régiók és partnerek közötti együttműködésre 
a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozóan,
A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

6 HL C 46., 2006.2.24., 1. o.
7 HL L 201., 2010.8.3., 30. o.
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1. FEJEZET 
PÉNZÜGYI FORRÁSOK

1. CIKK 
A 11. EFA forrásai

 (1) A tagállamok létrehozzák a tizenegyedik Európai Fejlesztési Alapot (a továbbiakban: 11. EFA).
 (2) A 11. EFA az alábbiakat tartalmazza:

a) 30 506 millió EUR (folyó áron), amely a tagállamok hozzájárulásaiból származik, az alábbiak szerint

Tagállam Hozzájárulási kulcs 

(%)

Hozzájárulás EUR-ban

Belgium 3,24927 991 222 306

Bulgária 0,21853 66 664 762

Cseh Köztársaság 0,79745 243 270 097

Dánia 1,98045 604 156 077

Németország 20,5798 6 278 073 788

Észtország 0,08635 26 341 931

Írország 0,94006 286 774 704

Görögország 1,50735 459 832 191

Spanyolország 7,93248 2 419 882 349

Franciaország 17,81269 5 433 939 212

Horvátország (*) 0,22518 68 693 411

Olaszország 12,53009 3 822 429 255

Ciprus 0,11162 34 050 797

Lettország 0,11612 35 423 567

Litvánia 0,18077 55 145 696

Luxemburg 0,25509 77 817 755

Magyarország 0,61456 187 477 674

Málta 0,03801 11 595 331

Hollandia 4,77678 1 457 204 507

Ausztria 2,39757 731 402 704

Lengyelország 2,00734 612 359 140

Portugália 1,19679 365 092 757

Románia 0,71815 219 078 839

Szlovénia 0,22452 68 492 071

Szlovák Köztársaság 0,37616 114 751 370

Finnország 1,50909 460 362 995

Svédország 2,93911 896 604 897

Egyesült Királyság 14,67862 4 477 859 817

ÖSSZESEN 100,00000 30 506 000 000

(*) Becsült összeg.

A 30 506 millió EUR a  többéves pénzügyi keret hatálybalépésétől kezdődően áll rendelkezésre a  2014 és 2020 
közötti időszakra vonatkozóan, az alábbi felosztás szerint:

i. 29 089 millió EUR az AKCS-államok csoportja számára;
ii. 364,5 millió EUR a tengerentúli országok és területek számára;
iii. 1 052,5 millió EUR a  Bizottság számára a  6.  cikkben említett, a  11. EFA programozásával és 

végrehajtásával kapcsolatos támogatási kiadások fedezésére; amelyből legalább 76,3 millió EUR 
a  Bizottság számára a  6.  cikk (3)  bekezdésében említett EFA-programok hatásosságának javítását 
célzó intézkedésekre.
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b) A kamattámogatás finanszírozását célzó vissza nem térítendő támogatások kivételével az  AKCS–EU partnerségi 
megállapodás I. és Ib.  mellékletében és a  tengerentúli társulási határozat II. A. és Aa.  mellékletében 
említett, és a  9. és 10. EFA keretén belül a  tengerentúli társulási határozat beruházási kerete forrásainak 
finanszírozására elkülönített forrásokra nincs hatással a  9. és 10. EFA felhasználhatóságának utolsó napját 
meghatározó, a  2005/446/EK határozat8 és az  AKCS–EU partnerségi megállapodás Ib.  mellékletének 
(5) bekezdése. Ezen forrásokat az AKCS–EU partnerségi megállapodás értelmében – az AKCS–EU partnerségi 
megállapodás I. és Ib.  mellékletében említett források tekintetében – a  2014–2020-as időszakra szóló 
többéves pénzügyi keret, valamint – az  AKCS–EU partnerségi megállapodás II. A. és II. Aa.  mellékletében 
említett források tekintetében – a  2014–2020-as időszakra a  tengerentúli országokba, illetve területekre 
irányuló pénzügyi támogatásról szóló tanácsi határozatok hatálybalépését követően átcsoportosítják 
a 11. EFA-ba, és az arra vonatkozó végrehajtási intézkedések szerint kezelik.

 (3) 2013. december 31-ét vagy – amennyiben az  esik későbbre – a  2014 és 2020 közötti időtartamra szóló többéves 
pénzügyi keret hatálybalépését követően a  10. EFA-ból vagy korábbi EFA-kból megmaradt egyenlegek már 
nem köthetők le – hacsak a  Tanács a  Bizottság javaslata alapján egyhangúlag másként nem dönt – kivéve 
a hatálybelépést követően visszavont azon forrásokat és egyenlegeket, amelyek a 9. EFA előtti EFA-k keretén belül 
a  mezőgazdasági nyersanyagokból származó exportbevételek stabilizációját biztosító rendszerből (STABEX) és 
a (2) bekezdés b) pontjában említett forrásokból származnak.

 (4) A 10. vagy azt megelőző EFA-k keretén belüli projektekből 2013. december 31-ét vagy – amennyiben az  esik 
későbbre – a  2014 és 2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret hatálybalépését követően visszavont 
források nem köthetők le – hacsak a  Tanács a  Bizottság javaslata alapján erről egyhangúlag másképp nem 
határoz – kivéve a vonatkozó időpontot követően visszavont és a 9. EFA előtti EFA-k keretén belül a mezőgazdasági 
nyersanyagokból származó exportbevételek stabilizációját biztosító rendszerből (STABEX) származó azon forrásokat, 
amelyeket automatikusan át kell csoportosítani a 2. cikk a) pontjának i. alpontja és a 3. cikk (1) bekezdése szerinti 
megfelelő nemzeti indikatív programokba, valamint azon forrásokat, amelyek az  ezen cikk (2)  bekezdése 
b) pontjában említett beruházási keretek forrásainak finanszírozására fordítanak.

 (5) A 11. EFA forrásainak teljes összege a  2014. január 1-jétől 2020. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozik. 
A  11.  EFA forrásai és a  beruházási keret esetében a  visszaáramlásokból származó források 2020. december 31-ét 
követően nem köthetőek le, hacsak a Tanács a  Bizottság javaslata alapján egyhangúlag másképpen nem határoz. 
Azonban a  tagállamok által a  9., 10. és 11. EFA keretében a  beruházási keret finanszírozására jegyzett források 
2020. december 31-ét követően is folyósíthatóak a  10.  cikk (2)  bekezdésében említett költségvetési rendeletben 
megállapítandó időpontig.

 (6) A korábbi EFA-k keretén belüli kötelezettségvállalások alapján finanszírozott műveletekből, valamint a 11. EFA-nak 
a Bizottság által kezelt források utáni kamatbevétel a Bizottság nevében nyitott egy vagy több bankszámlán kerül 
jóváírásra, és azokat a  6.  cikk feltételei szerint kell felhasználni. Az  EBB által kezelt források kamataiból származó 
bevételek felhasználásáról a 10. cikk (2) bekezdésében említett költségvetési rendelet keretén belül kell rendelkezni.

 (7) Amennyiben egy állam csatlakozik az  Unióhoz, a  (2)  bekezdés a)  pontjában említett összegek és hozzájárulási 
kulcsok elosztását a Tanács a Bizottság javaslata alapján egyhangú határozattal módosítja.

 (8) A pénzügyi forrásokat a  Tanács – különösen az  AKCS–EU partnerségi megállapodás 62.  cikke (2)  bekezdésének 
megfelelően – egyhangúlag hozott határozattal kiigazíthatja.

 (9) Az AKCS–EU partnerségi megállapodás célkitűzéseinek támogatása céljából bármely tagállamnak lehetősége van 
– a  8.  cikkben meghatározott döntéshozatali szabályok és eljárások sérelme nélkül – önkéntes hozzájárulásokat 
biztosítani a  Bizottság vagy az  EBB részére. A  tagállamok társfinanszírozhatnak is projekteket vagy programokat, 
például a  Bizottság vagy az  EBB által igazgatott egyedi kezdeményezések keretében. A  kezdeményezések 
tekintetében nemzeti szinten biztosítani kell az AKCS-államok szerepvállalását.

 (10) A 10.  cikkben említett végrehajtási rendelet és költségvetési rendelet magában foglalja a  11. EFA általi 
társfinanszírozásra, valamint a  tagállamok által végrehajtott társfinanszírozási tevékenységekre vonatkozóan 
szükséges rendelkezéseket. A tagállamok önkéntes hozzájárulásaikról előre tájékoztatják a Tanácsot.

 (11) Az Unió és tagállamai teljesítményértékelést végeznek, amelynek során megvizsgálják a  kötelezettségvállalások 
és kifizetések megvalósulásának mértékét, valamint a  nyújtott támogatás eredményeit és hatását. Az  értékelést 
a Bizottság javaslata alapján végzik el.

8 A Tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselőinek határozata (2005. május 30.) a 9. Európai Fejlesztési Alap (EFA) pénzeszközei 
terhére történő kötelezettségvállalások határidejének meghatározásáról (HL L 156., 2005.6.18., 19. o.).
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2. CIKK 
Az AKCS-államok számára elkülönített források
Az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának i. alpontjában említett 29 089 millió EUR az együttműködési eszközök között 
a következőképpen kerül elosztásra:
a) 24 365 millió EUR a  nemzeti és regionális indikatív programok finanszírozására. Ez  az  összeg a  következők 

finanszírozására szolgál:
i. az AKCS-államoknak az  AKCS–EU partnerségi megállapodás IV.  melléklete 1–5.  cikke szerinti 

nemzeti indikatív programjai;
ii. az AKCS-államoknak az  AKCS–EU partnerségi megállapodás IV.  melléklete 6–11.  cikke szerinti, 

a  regionális és interregionális együttműködést és integrációt támogató regionális indikatív 
programjai;

b) 3 590 millió EUR az  AKCS-n belüli és a  több vagy valamennyi AKCS-állam közötti interregionális 
együttműködés finanszírozására, az  AKCS–EU partnerségi megállapodás IV.  melléklete 12–14.  cikkének 
megfelelően. Ez  a  keret fedezheti az  AKCS–EU partnerségi megállapodás alapján létrehozott intézmények 
és szervek strukturális támogatását. Ez  a  keret fedezi az  AKCS–EU partnerségi megállapodáshoz csatolt 
1. jegyzőkönyv 1. és 2. pontjában említett AKCS-titkárság működési költségeinek támogatását;

c) az a) és b)  pontban említett források egy része felhasználható előre nem látható váratlan szükségletek 
fedezésére és a  külső sokkhatások rövid távú kedvezőtlen hatásainak enyhítésére az  AKCS–EU partnerségi 
megállapodás 60., 66., 68., 72., 72a. és 73.  cikkével, valamint az  AKCS–EU partnerségi megállapodás 
IV.  mellékletének 3. és 9.  cikkével összhangban, ideértve a  rövid távú humanitárius segítségnyújtást és 
gyorssegélyt olyan esetekben, amikor az ilyen jellegű támogatás az EU költségvetéséből nem finanszírozható;

d) 1 134 millió EUR-t kell elkülöníteni az  EBB számára a  beruházási keret finanszírozására az  AKCS–EU partnerségi 
megállapodás II.  mellékletében szereplő feltételekkel összhangban, amelyből 500 millió EUR a  beruházási 
keret forrásaihoz való kiegészítő hozzájárulás, amelyet megújuló alapként kell kezelni, 634 millió 
EUR pedig az  AKCS–EU partnerségi megállapodás II.  mellékletének 1., 2. és 4.  cikkében szabályozott, 
a  kamattámogatások és projektekkel kapcsolatos technikai segítségnyújtás finanszírozására szolgáló vissza 
nem térítendő támogatás a 11. EFA időtartama folyamán.

3. CIKK 
A tengerentúli országok és területek számára elkülönített források

 (1) Az 1.  cikk (2)  bekezdése a)  pontjának ii.  alpontjában említett 364,5 millió EUR-t el kell különíteni a  Tanács 
2013.  december 31. előtt meghozandó új tengerentúli társulási határozatával összhangban, és abból 359,5 millió 
EUR-t el kell különíteni a területi és regionális programok finanszírozására, 5 millió EUR pedig az EBB részére kerül 
elkülönítésre a  kamattámogatások és a  technikai segítségnyújtás finanszírozására az  új tengerentúli társulási 
határozatnak megfelelően.

 (2) Ha egy tengerentúli ország vagy terület függetlenné válik, és csatlakozik az AKCS–EU partnerségi megállapodáshoz, 
a  Tanácsnak a  Bizottság javaslata alapján hozott egyhangú döntésével az  (1)  bekezdésben megjelölt összeget, 
nevezetesen 364,5 millió EUR-t, csökkenteni, a 2. cikk a) pontjának i. alpontjában megjelölt összegeket pedig ennek 
megfelelő mértékben növelni kell.

4. CIKK 
Az EBB saját forrásaiból folyósított kölcsönök

 (1) Az 1.  cikk (2)  bekezdésének b)  pontjában említett 9., 10. és 11. EFA keretén belüli beruházási keretre elkülönített 
összeget és a  2.  cikk d)  pontjában említett összeget egy legfeljebb 2600 millió EUR-s indikatív összeggel kell 
kiegészíteni az EBB által folyósított, saját forrásaiból nyújtott kölcsönök formájában. Ezekből a forrásokból legfeljebb 
2500 millió EUR összeget – amely összeg az EBB irányító szerveinek határozatát követően félidőben megnövelhető – 
az AKCS–EU partnerségi megállapodás II. mellékletében megállapított célokra kell elkülöníteni, valamint legfeljebb 
100 millió EUR összeget – a bank alapokmányában meghatározott feltételekkel, valamint az AKCS–EU partnerségi 
megállapodás II.  mellékletében és a  tengerentúli társulási határozatban a  beruházásfinanszírozás feltételeire 
vonatkozóan megállapított rendelkezésekkel összhangban – a  tengerentúli társulási határozatban meghatározott 
célokra kell elkülöníteni.



5546 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 56. szám 

 (2) A tagállamok – lemondva kifogásolási jogukról és az  EBB tőkéjéhez való hozzájárulásaik arányában – jótállási 
kötelezettséget vállalnak az  EBB felé a  hitelfelvevőknek a  bankkal a  saját forrásból nyújtott hitelekről az  AKCS–EU 
partnerségi megállapodás II.  melléklete 1.  cikkének (1)  bekezdése, valamint a  tengerentúli társulási határozat 
vonatkozó rendelkezései szerint kötött szerződéseikből felmerülő összes pénzügyi kötelezettségére vonatkozóan.

 (3) A (2)  bekezdésben említett jótállás az  EBB által az  összes kölcsönszerződés alapján nyújtott összes hitel 
összegének 75%-ára korlátozódik, azonban valamennyi kockázatra kiterjed a  közszektorbeli projektek esetében. 
A magánszektorbeli projektek esetében a jótállás minden politikai jellegű kockázatra kiterjed, azonban az EBB visel 
minden kereskedelmi kockázatot.

 (4) A (2) bekezdésben említett kötelezettségvállalások az egyes tagállamok és az EBB között kötött jótállási szerződések 
tárgyát képezik.

5. CIKK 
Az EBB által igazgatott műveletek

 (1) Az AKCS-államoknak, a  tengerentúli országoknak, illetve területeknek és Franciaország tengerentúli megyéinek 
nyújtott, különleges kölcsönökkel kapcsolatban az  EBB részére történő befizetéseket, valamint a  9. EFA előtti 
EFA-k keretén belül indított, kockázatitőke-műveletekből származó bevételeket és jövedelmet jóvá kell írni 
a  tagállamoknak az  azon EFA-hoz való hozzájárulásaik arányában, amelyekhez az  összegek kapcsolódnak, hacsak 
a Bizottság javaslatára a Tanács nem dönt egyhangúlag úgy, hogy ezeket az összegeket tartalékba helyezi, vagy más 
célokra elkülöníti.

 (2) A kölcsönök és az (1) bekezdésben említett műveletek kezeléséért az EBB-nek járó bármilyen jutalékot előzetesen le 
kell vonni a tagállamok részére jóváírandó összegből.

 (3) A 9., 10. és 11. EFA keretén belül a  beruházási keret műveleteiből az  EBB-hez befolyó bevételeket és jövedelmet 
az  AKCS–EU partnerségi megállapodás II.  mellékletének 3.  cikkével összhangban és a  beruházási kerettel 
kapcsolatban felmerülő, rendkívüli költségek és tartozások levonása után a  keret további műveleteihez kell 
felhasználni.

 (4) Az EBB-t a  beruházási keret (3)  bekezdésben említett műveleteinek kezeléséért a  teljes kártalanítás elve szerint 
illeti meg a  javadalmazás az  AKCS–EU partnerségi megállapodás II.  melléklete 3.  cikkének (1a)  bekezdése és 
a tengerentúli társulási határozat vonatkozó rendelkezései szerint.

6. CIKK 
Az EFA-hoz kötődő bizottsági támogatási kiadásokra elkülönített források

 (1) A 11. EFA forrásai fedezik a  kísérő intézkedések költségeit. Az  1.  cikk (2)  bekezdése a)  pontjának iii.  alpontjában 
és az  1.  cikk (6)  bekezdésében említett források az  EFA programozásához és végrehajtásához kapcsolódó 
olyan költségeket fedezik, amelyeket az  e  megállapodás 10.  cikk (1)  bekezdésével összhangban elfogadandó 
végrehajtási rendeletben hivatkozott stratégiai dokumentumok és többéves indikatív programok nem feltétlenül 
fedeznek. A  Bizottság kétévente tájékoztatást nyújt e  források felhasználásáról, valamint a  hatékonyságból 
eredő megtakarítások és többlet érdekében tett további erőfeszítésekről. A  Bizottság előzetesen tájékoztatja 
a tagállamokat az uniós költségvetésből az EFA végrehajtására fordított további összegekről.

 (2) A kísérő intézkedésekre szánt források az alábbi bizottsági kiadásokat fedezhetik:
a) az EFA forrásainak programozásához és végrehajtásához közvetlenül szükséges előkészítési, nyomon 

követési, számviteli, pénzügyi ellenőrzési és értékelési tevékenységek, beleértve az  eredményekről szóló 
jelentéstételt is;

b) az EFA célkitűzéseinek elérését fejlesztéspolitikai kutatási tevékenységek, tanulmányok, ülések, tájékoztató, 
tudatosító, képzési és publikációs tevékenységek révén, beleértve a  – többek között az  EFA programjainak 
eredményeivel kapcsolatos – tájékoztatást és kommunikációt is. Az  ezen megállapodás keretében 
kommunikációs tevékenységekre elkülönített források fedezik az  Európai Uniónak az  EFA-val kapcsolatos 
politikai prioritásairól szóló intézményi kommunikációt is; továbbá

c) az információcserét szolgáló számítógépes hálózatok, és minden olyan igazgatási vagy technikai 
segítségnyújtási költség, amely az EFA programozásához és végrehajtásához szükséges.

Az 1.  cikk (2)  bekezdése a)  pontjának iii.  alpontjában és az  1.  cikk (6)  bekezdésében említett források fedezik 
a  Bizottság székhelyén és a  küldöttségeknél felmerülő, az  AKCS–EU partnerségi megállapodás és a  tengerentúli 
társulási határozat keretén belül finanszírozott műveletek programozásához és irányításához szükséges igazgatási 
támogatási költségeket is.
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Ezeket az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának iii. alpontjában és az 1. cikk (6) bekezdésében említett forrásokat nem 
lehet az európai közszolgálat alapvető feladataira elkülöníteni.

 (3) Az EFA-programok hatásosságának javítását célzó kísérő intézkedések számára biztosított, az 1. cikk (2) bekezdése 
a)  pontja iii.  alpontjában foglalt források fedezik azokat a  bizottsági kiadásokat is, amelyek egy átfogó 
eredményességi keret megvalósításával, valamint az  EFA-programok 2014-ben kezdődő fokozott nyomon 
követésével és értékelésével kapcsolatosak. Ezek a  források szolgálnak továbbá a  Bizottság azon erőfeszítéseinek 
támogatására, amelyek az  elért eredményekről szóló jelentések rendszeres készítése révén az  EFA keretében 
a pénzgazdálkodás és az előrejelzés javítására irányulnak.

II. FEJEZET 
VÉGREHAJTÁSI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. CIKK 
Hozzájárulások a 11. EFA-hoz

 (1) Figyelembe véve az EBB-nek a beruházási keret irányításával és működésével kapcsolatos előrejelzéseit, a Bizottság 
minden évben összeállítja és október 20-ig átadja a Tanácsnak a kötelezettségvállalásokról, a kifizetésekről, valamint 
az aktuális és a következő két költségvetési évben esedékes hozzájárulások éves összegéről szóló kimutatást. Ezeket 
az összegeket úgy kell meghatározni, hogy ténylegesen megfeleljenek a források javasolt szintjének.

 (2) A Bizottság javaslata alapján, a  Bizottság és az  EBB részének megállapításával, a  Tanács a  8.  cikkben 
megállapítottaknak megfelelően minősített többséggel meghatározza a  hozzájárulások éves összegének felső 
határát a  Bizottság javaslatát követő második évre vonatkozóan (n+2), és az  előző évben meghatározott felső 
összeghatáron belül az esedékes hozzájárulások éves összegét a Bizottság javaslatát követő első évre vonatkozóan 
(n+1).

 (3) Amennyiben a (2) bekezdés szerint meghatározott hozzájárulások eltérnek a 11. EFA tényleges igényeitől a szóban 
forgó pénzügyi évben, a  Bizottság a  (2)  bekezdésben említett felső összeghatáron belül a  hozzájárulási összegek 
módosítására irányuló javaslatokat nyújt be a  Tanácsnak, amely a  8.  cikkben megállapítottaknak megfelelően 
minősített többséggel határoz.

 (4) A kért hozzájárulás nem haladhatja meg a (2) bekezdésben említett felső összeghatárt, és a felső összeghatár nem 
emelhető fel, kivéve akkor, ha rendkívüli vagy előre nem látható körülményekből eredő különleges szükségletek 
esetén – például válságot követő helyzetekben – a  Tanács erről a  8.  cikkben megállapítottaknak megfelelően 
minősített többséggel határoz. Ez esetben a Bizottság és a Tanács biztosítja, hogy a hozzájárulások megfeleljenek 
a várt kifizetéseknek.

 (5) A Bizottság az EBB előrejelzéseit figyelembe véve, minden évben október 20-ig közli a Tanáccsal a következő három 
költségvetési évre vonatkozóan egyenként a  kötelezettségvállalások, kifizetések és hozzájárulások általa becsült 
összegét.

 (6) A korábbi EFA-kból az 1. cikk (2) bekezdése b) pontjának megfelelően a 11. EFA-ba átcsoportosított pénzeszközök 
tekintetében az egyes tagállamok hozzájárulásait az adott tagállamnak a szóban forgó EFA-hoz való hozzájárulása 
arányában kell kiszámítani.
A 10. és korábbi EFA-k azon forrásainak tekintetében, amelyek nem kerültek átcsoportosításra a 11. EFA-ba, az egyes 
tagállamok hozzájárulásaira gyakorolt hatást az egyes tagállamok 10. EFA-hoz való hozzájárulásának arányában kell 
kiszámítani.

 (7) A hozzájárulások tagállamok általi befizetésére vonatkozó részletes szabályokat a 10. cikk (2) bekezdésében említett 
költségvetési rendeletben kell meghatározni.

8. CIKK 
Az Európai Befektetési Alap Bizottsága

 (1) A Bizottság keretein belül a  11. EFA azon forrásai vonatkozásában, amelyeket a  Bizottság kezel, a  tagállamok 
kormányainak képviselőiből álló bizottságot (a továbbiakban: az  EFA-bizottság) kell létrehozni. Az  EFA-bizottság 
elnöki tisztét a  Bizottság egy képviselője tölti be, és a  titkárságot a  Bizottság biztosítja. Az  EBB egy megfigyelője 
részt vesz a bizottságnak a bankot érintő kérdésekkel kapcsolatos eljárásaiban.
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 (2) A tagállamok szavazatait az EFA-bizottságban a következőképpen kell súlyozni:

Tagállam Szavazatok

Belgium 33

Bulgária 2

Cseh Köztársaság 8

Dánia 20

Németország 206

Észtország 1

Írország 9

Görögország 15

Spanyolország 79

Franciaország 178

Horvátország (*) [2]

Olaszország 125

Ciprus 1

Lettország 1

Litvánia 2

Luxemburg 3

Magyarország 6

Málta 1

Hollandia 48

Ausztria 24

Lengyelország 20

Portugália 12

Románia 7

Szlovénia 2

Szlovákia 4

Finnország 15

Svédország 29

Egyesült Királyság 147

EU27 összesen: 998

EU28 összesen (*): [1 000]

(*) Becsült szavazat.

 (3) Az EFA-bizottság a  998 szavazatból 720 szavazatos minősített többséggel jár el, amely legalább 14 tagállam igen 
szavazatát fejezi ki. A blokkoló kisebbség 279 szavazatból áll.

 (4) Amennyiben új tagállam csatlakozik az Unióhoz, a (2) bekezdésben megállapított súlyozást és a (3) bekezdésében 
említett minősített többséget a Tanács egyhangúlag hozott határozattal módosítja.

 (5) A Tanács a Bizottság javaslata alapján, egyhangú szavazással elfogadja az EFA-bizottság eljárási szabályzatát.

9. CIKK 
A beruházási keret bizottsága

 (1) Az EBB égisze alatt a  tagállamok kormányainak képviselőiből és a  Bizottság egy képviselőjéből álló bizottságot 
(a továbbiakban: beruházási keret bizottsága) kell létrehozni. Az EBB biztosítja a bizottság titkárságát és a támogató 
szolgáltatásokat. A beruházási keret bizottságának elnökét saját tagjai közül a bizottság maga választja.

 (2) A Tanács a beruházási keret bizottsága eljárási szabályzatát egyhangúlag fogadja el.
 (3) A beruházási keret bizottsága minősített többséggel jár el, a 8. cikk (2) bekezdésében és a 8. cikk (3) bekezdésében 

megállapított módon.
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10. CIKK 
Végrehajtási rendelkezések

 (1) Ezen megállapodás 8.  cikkének és a  tagállamok 8.  cikk szerinti szavazati jogainak sérelme nélkül, az  AKCS–EK 
partnerségi megállapodás alapján létrehozott 10. Európai Fejlesztési Alap végrehajtásáról szóló, 2007. május 14-i 
617/2007/EK tanácsi rendeletben9 és a  tengerentúli országok és területek számára nyújtandó támogatásról szóló 
2001/822/EK tanácsi határozat végrehajtásáról szóló, 2002. december 20-i 2304/2002/EK bizottsági rendeletben10 
foglalt minden vonatkozó rendelkezés hatályban marad addig, amíg a  Tanács elfogadja a  11. EFA-ra vonatkozó 
végrehajtási rendeletet (a továbbiakban: 11. EFA végrehajtási rendelet) és a  tengerentúli társulási határozatra 
vonatkozó végrehajtási szabályokat. A 11. EFA végrehajtási rendeletéről a Tanács – a Bizottság javaslatára, az EBB-vel 
folytatott konzultációt követően – egyhangúlag határoz. A  tengerentúli országok és területek számára nyújtandó 
uniós pénzügyi támogatásra vonatkozó végrehajtási szabályokat az új tengerentúli társulási határozat elfogadását 
követően a Tanács – az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően – egyhangúlag fogadja el.
A 11. EFA végrehajtási rendeletbe és a  tengerentúli társulási határozat végrehajtási szabályaiba be kell építeni 
a  programozási és döntéshozatali eljárások megfelelő módosításait és javításait az  Unió és a  11. EFA eljárásainak 
további, lehető legteljesebb összehangolása érdekében. A  11. EFA végrehajtási rendeletben ezenkívül meg kell 
tartani az  afrikai békefenntartási mechanizmusra vonatkozó egyedi igazgatási eljárásokat. Emlékeztetve arra, 
hogy az  AKCS–EU partnerségi megállapodás 11b.  cikkének végrehajtására vonatkozó pénzügyi és technikai 
segítségnyújtás finanszírozása az  AKCS–EU együttműködés finanszírozására szántaktól eltérő, célirányos eszközök 
révén fog történni, az  e  rendelkezések szerinti tevékenységeket előre meghatározott költségvetési eljárással kell 
jóváhagyni.
A 11. EFA végrehajtási rendeletének megfelelő intézkedéseket kell tartalmaznia a  11. EFA-hitelek és az  Európai 
Regionális Fejlesztési Alap azon hitelei finanszírozásának összekapcsolására vonatkozóan, amelyeket az  Unió 
legkülső régiói és az AKCS-államok, valamint a Karib-térségben, Nyugat-Afrikában és az indiai-óceáni térségben lévő 
tengerentúli országok és területek közötti együttműködési projektek finanszírozására fordítanak, mindenekelőtt 
az ilyen projektek közös igazgatására szolgáló egyszerűsített mechanizmusok révén.

 (2) A Tanács – a  Bizottság javaslata alapján és a  8.  cikkben megállapítottaknak megfelelően minősített többséggel 
eljárva – költségvetési rendeletet fogad el azt követően, hogy a  Számvevőszék, valamint az  EBB a  rá vonatkozó 
rendelkezések tekintetében véleményt nyilvánított.

 (3) A Bizottság az  (1) és a  (2)  bekezdésben említett rendeletre vonatkozó javaslatában rendelkezik többek között 
a feladatok végrehajtása harmadik felekre történő átruházásának lehetőségéről.

11. CIKK 
Pénzügyi végrehajtás, elszámolás, pénzügyi ellenőrzés és felmentés

 (1) A Bizottság az általa kezelt keretek pénzügyi végrehajtását, valamint különösen a projektek és programok pénzügyi 
végrehajtását a  10.  cikk (2)  bekezdésében említett költségvetési rendeletnek megfelelően végzi. A  jogosulatlanul 
kifizetett összegek visszafizettetésére vonatkozó bizottsági határozatok az  Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) 299. cikkével összhangban végrehajthatók.

 (2) Az Európai Unió nevében az  EBB kezeli a  beruházási keretet, és hajtja végre annak keretében a  műveleteket 
a  10.  cikk (2)  bekezdésében említett költségvetési rendeletben meghatározott szabályokkal összhangban. Ennek 
során az EBB a tagállamok felelősségére jár el. Az ilyen műveletekből eredő bármely jog, különösen a hitelező vagy 
a tulajdonos jogai, a tagállamokat illetik meg.

 (3) Alapokmányának és a legjobb banki gyakorlatnak megfelelően az EBB vállalja a saját forrásaiból származó kölcsönök 
révén elvégzett műveletek pénzügyi végrehajtását, a 4. cikkben említettek szerint, adott esetben az EFA támogatási 
forrásaiból lehívott kamattámogatással összekapcsolva.

 (4) A Bizottság minden egyes költségvetési évre elkészíti és jóváhagyja az EFA elszámolását, és azt megküldi az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek.

 (5) Az EBB minden évben megküldi a  Bizottságnak és a  Tanácsnak az  EFA általa kezelt forrásaiból finanszírozott 
műveletek végrehajtásáról szóló éves jelentését.

 (6) E cikk (8)  bekezdésére figyelemmel, az  EFA műveleteire vonatkozóan a  Számvevőszék gyakorolja az  EUMSZ 
287. cikke által ráruházott hatásköröket. A Számvevőszékre ruházott hatáskörök gyakorlására vonatkozó feltételeket 
a 10. cikk (2) bekezdésében említett költségvetési rendelet állapítja meg.

 9 HL L 152., 2007.6.13., 1. o.
10 HL L 348., 2002.12.21., 82. o.
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 (7) Az EFA pénzügyi igazgatása alóli felmentést, az EBB által kezelt műveleteket kivéve, az Európai Parlament adja meg 
a Bizottságnak a Tanács ajánlása alapján, amely a 8. cikkben meghatározott minősített többséggel jár el.

 (8) Az EBB által kezelt EFA-forrásokból finanszírozott műveletekre azon ellenőrzési és mentesítési eljárások 
vonatkoznak, amelyeket az EBB alapokmánya az EBB által végzett valamennyi műveletre megállapít.

12. CIKK 
Felülvizsgálati záradék
Az 1.  cikk (3)  bekezdését és a  II. fejezet cikkeit – a  8.  cikk kivételével – a  Tanács a  Bizottság javaslata alapján 
egyhangúlag módosíthatja. Az EBB csatlakozik a Bizottság javaslatához a tevékenységével és a beruházási kerettel 
kapcsolatos ügyekben.

13. CIKK 
Európai Külügyi Szolgálat
E megállapodást az  Európai Külügyi Szolgálat szervezetének és működésének megállapításáról szóló, 
2010. július 26-i 2010/427/EU tanácsi határozatnak megfelelően kell alkalmazni.

14. CIKK 
Megerősítés, hatálybalépés és időtartam

 (1) Ezt a  megállapodást az  egyes tagállamok saját alkotmányos előírásaiknak megfelelően hagyják jóvá. Az  egyes 
tagállamok kormányai értesítik az  Európai Unió Tanácsának Főtitkárságát a  megállapodás hatálybalépéséhez 
szükséges eljárások lezárásáról.

 (2) Ez a megállapodás az utolsó tagállamnak a megállapodás jóváhagyásáról szóló értesítését követő második hónap 
első napján lép hatályba.

 (3) A megállapodás időbeli hatálya megegyezik az  AKCS–EU partnerségi megállapodáshoz csatolt, a  2014 és 2020 
közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretével és a tengerentúli társulási határozatéval (2014–2020). Azonban 
az  1.  cikk (4)  bekezdése ellenére ez  a  megállapodás annyi ideig marad hatályban, ami az  AKCS–EU partnerségi 
megállapodás, a  tengerentúli társulási határozat és a  többéves pénzügyi keret értelmében finanszírozott 
valamennyi művelet teljes mértékű végrehajtásához szükséges.

15. CIKK 
Hiteles nyelvek
E megállapodást, amely egy-egy eredeti példányban angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, 
lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, román, szlovák, szlovén, portugál, spanyol és svéd nyelven készült, 
és amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles, az  Európai Unió Tanácsa Főtitkárságának levéltárában helyezik 
letétbe, amely minden aláíró állam kormánya részére eljuttat egy-egy hitelesített másolatot.

4. §  A  Kormány jóváhagyja a  Megállapodásnak – a  Megállapodás szerződő államai ideiglenes alkalmazásról szóló 
döntésében meghatározott időponttól kezdődő – ideiglenes alkalmazását.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A  2.  § és a  3.  § Megállapodás szerződő államai ideiglenes alkalmazásról szóló döntésében meghatározott 

időpontban lép hatályba.
 (3) A 4. § a Megállapodás 14. cikk (2) bekezdésében meghatározott időpontban hatályát veszti.
 (4) A  Megállapodás hatálybalépésének naptári napját, valamint a  (2) és (3)  bekezdésben meghatározott időpontok 

naptári napját a  külpolitikáért felelős miniszter – azok ismertté válását követően – a  Magyar Közlönyben 
haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

 (5) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 131/2014. (IV. 18.) Korm. rendelete
a kormányablakokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az 1.  § tekintetében az  egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény 247.  § (1)  bekezdés q)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 2. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és 
a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 3.  § tekintetében a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.  évi CXCIX.  törvény 259.  § (1)  bekezdés 14.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 4.  § tekintetében a  fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával 
és a  területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010.  évi CXXVI.  törvény 21.  § a)  pontjában és 21/A.  § 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 
módosítása

1. §  Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 2. §-a a következő 
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  Kormány a  Hivatalt jelöli ki az  Eütv. szerint a  halottvizsgálati szaktanácsadói névjegyzéket vezető 
egészségügyi államigazgatási szervként.”

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

2. §  Hatályát veszti a  fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 2.  melléklet 
1.39. pontja.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 2.  melléklet 20.  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. Integrált ügyfélszolgálati feladatok
Az I. besorolási osztályban:
felsőfokú iskolai végzettség és kormányablak ügyintéző vizsga megléte.
A II. besorolási osztályban:
középiskolai végzettség és kormányablak ügyintéző vizsga megléte.”

A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. §  Hatályát veszti a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 63. pontja.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 132/2014. (IV. 18.) Korm. rendelete
a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló  
289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 2. pontjában és a 4. pont a) alpontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a  következőket 
rendeli el.

1. §  A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a  szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az alapképzési szakok jegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) A mesterképzési szakok és az osztatlan szakok jegyzékét – a  tanári mesterképzési és a  tanári osztatlan képzési 
szakokat kivéve – a 2. számú melléklet tartalmazza.”

2. §  A Rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §  A Rendelet 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. §  Hatályát veszti a Rendelet 6. § (1) bekezdésében az „egységes,” szövegrész.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 132/2014. (IV. 18.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelethez
 

 

   
   

 

Az alapképzési szakok jegyzéke 
 

  A 
Képzési 
terület 

B 
Képzési ág 

C 
Alapképzési szak 

D 
Szakhoz 
rendelt 

kreditek száma 
1.  agrár   agrár műszaki  földmérő és földrendező mérnöki  180+30  
2.  mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 
3.  tájrendező és kertépítő mérnöki 
4.  gazdasági, 

vidékfejlesztési és 
informatikus 
agrármérnöki 

 gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki  180+30  
5.  informatikus és szakigazgatási agrármérnöki 

6.  élelmiszer- és 
kertészmérnöki 

   

 élelmiszermérnöki  180+30  
7.  kertészmérnöki 
8.  szőlész-borász mérnöki 
9.  környezetgazdálkodási és  

 természetvédelmi mérnöki  
 környezetgazdálkodási agrármérnöki  180+30  

10.  természetvédelmi mérnöki 
11.  vadgazda mérnöki 
12.  mezőgazdasági 

   
 állattenyésztő mérnöki  180+30 

13.  mezőgazdasági mérnöki 
14.  mezőgazdasági szakoktató 
15.  növénytermesztő mérnöki 
16. lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki 
17.  bölcsészet- 

tudomány 
 magyar  magyar   180 

18.  történelem 
  

 történelem (történelem, régészet szakirányok)  180 
19.  néprajz 
20.  modern filológia 

  
  

 anglisztika   180 
21.  germanisztika (német, német nemzetiségi, 

néderlandisztika, skandinavisztika szakirányok) 
22.  romanisztika (francia, olasz, portugál, román, 

román nemzetiségi, spanyol szakirányok) 
23.  romológia 
24.  szlavisztika (orosz, bolgár, cseh, lengyel, horvát, 

horvát nemzetiségi, szerb, szerb nemzetiségi, 
szlovák, szlovák nemzetiségi, szlovén, szlovén 
nemzetiségi, ukrán, ukrán nemzetiségi 
szakirányok) 

25.  ókori és keleti filológia 
  

 ókori nyelvek és kultúrák (asszíriológia, 
egyiptológia, klasszika-filológia szakirányok) 

 180 

26.  keleti nyelvek és kultúrák (altajisztika, arab, 
hebraisztika, indológia, iranisztika, japán, kínai, 
koreai, mongol, tibeti, török, újgörög szakirányok) 

27.  pedagógia és 
pszichológia  

 andragógia   180 
28.  pedagógia 
29.  pszichológia 
30.  szabad bölcsészet  szabad bölcsészet   180 
31.  társadalom- 

tudomány 
 politikatudomány   nemzetközi tanulmányok  180 

32.  politológia 
33.  szociális   szociális munka  180+30  
34.  szociálpedagógia 
35.   társadalomismeret    informatikus könyvtáros  180  
36.  kommunikáció és médiatudomány 
37.  kulturális antropológia 
38.  szociológia 
39.  társadalmi tanulmányok 
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40.  informatika  informatikai   gazdaságinformatikus  210 
41.  mérnökinformatikus 
42.  programtervező informatikus  180 
43.  jogi   igazságügyi  igazságügyi igazgatási  180 
44.  munkajogi  munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási  180 
45.  közigaz-

gatási, 
rendészeti 
és katonai   

 közigazgatási   közigazgatás-szervező  180 
46.  nemzetközi igazgatási   
47.  rendészeti    bűnügyi igazgatási (bűnügyi nyomozó, bűnügyi 

hírszerző, gazdaságvédelmi nyomozó, pénzügyi 
nyomozó szakirányok) 

 180 

48.  rendészeti igazgatási (biztonsági, büntetés-
végrehajtási, határrendészeti, igazgatásrendészeti, 
katasztrófavédelmi, közlekedésrendészeti, 
közrendvédelmi, vám- és jövedéki igazgatási, 
migrációs szakirányok) 

49.  büntetés-végrehajtási nevelő 
50.  katasztrófavédelem (katasztrófavédelmi műveleti, 

tűzvédelmi és mentésirányítási, iparbiztonsági 
szakirányok) 

51.  nemzetbiztonsági  nemzetbiztonsági  180 
52.  honvédelmi és katonai  biztonság- és védelempolitikai  180 
53.  védelmi igazgatási   
54.  katonai vezetői  240 
55.  katonai gazdálkodási  210 
56.  katonai üzemeltetés  240 
57.  katonai logisztika 
58.  gazdaság- 

tudományok  
 közgazdasági    alkalmazott közgazdaságtan  180 

59.  gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés 
60.  közszolgálati 
61.  üzleti    gazdálkodási és menedzsment  180+30 
62.  kereskedelem és marketing 
63.  nemzetközi gazdálkodás 
64.  pénzügy és számvitel 
65.  turizmus-vendéglátás 
66.  üzleti szakoktató 
67.  emberi erőforrások  180 
68.  műszaki    anyag-, fa- és 

könnyűipari mérnöki  
 anyagmérnöki  210 

69.  faipari mérnöki 
70.   könnyűipari mérnöki 
71.  bio-, környezet- és 

vegyészmérnöki  
 biomérnöki  210 

72.  környezetmérnöki 
73.  vegyészmérnöki 
74.  molekuláris bionika mérnöki 
75.  építőmérnöki és műszaki 

földtudományi  
 építőmérnöki  240 

76.  műszaki földtudományi  210 
77.  építészmérnöki, ipari 

termék- és formatervező 
mérnöki 

 építészmérnöki  240 
78.  ipari termék- és formatervező mérnöki  210 

79.   gépész-, közlekedés-, 
mechatronikai mérnöki  

 gépészmérnöki  210  
80.  közlekedésmérnöki 
81.  mechatronikai mérnöki 
82.  járműmérnöki 
83.  logisztikai mérnöki 
84.  had- és 

biztonságtechnikai 
mérnöki 

 had- és biztonságtechnikai mérnöki  210 

85.  villamos- és energetikai 
mérnöki 

 energetikai mérnöki  210  
86.  villamosmérnöki 
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87.  műszaki menedzser, 
műszaki szakoktató 

 műszaki menedzser  210  
88.  műszaki szakoktató 
89.  orvos- és 

egészség- 
tudomány  

 egészségtudományi   ápolás és betegellátás (ápoló, dietetikus, 
gyógytornász, mentőtiszt, szülésznő szakirányok) 

 240  

90.  egészségügyi gondozás és prevenció 
(népegészségügyi ellenőr, védőnő, 
dentálhigiénikus szakirányok) 

91.  orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai 
analitikus 

92.  egészségügyi szervező  210 
93.  pedagógus-  

 képzés 
 óvodapedagógus, tanító 

  
 csecsemő- és kisgyermeknevelő  180 

94.  óvodapedagógus (nemzetiségi szakirány) 
95.  tanító (nemzetiségi szakirány)  240 
96.  konduktor 
97.  gyógypedagógia  gyógypedagógia (értelmileg akadályozottak 

pedagógiája, tanulásban akadályozottak 
pedagógiája, hallássérültek pedagógiája, logopédia, 
látássérültek pedagógiája, szomatopedagógia, 
pszichopedagógia, autizmus spektrum pedagógiája 
szakirányok) 

 210+30 

98.  sport-  
 tudomány   

 sport  testnevelő-edző  180 
99.  testkultúra    sportszervező  180 

100.  rekreációszervezés és egészségfejlesztés 
101.  humánkineziológia 
102.  természet- 

tudomány 
 élő természettudomány  biológia  180 

103.  élettelen   fizika  180 
104.  természettudomány  kémia 
105.  föld- és   földrajz  180 
106.  földrajztudományi  földtudományi 
107.  környezettudomány  környezettan  180 
108.  matematikatudomány  matematika  180 
109.  művészet  építőművészet  építőművészet  180 
110.  iparművészet  kerámiatervezés  180  
111.  üvegtervezés 
112.  fémművesség 
113.  formatervezés 
114.  textiltervezés 
115.  tervezőgrafika 
116.  fotográfia 
117.  alkalmazott látványtervezés 
118.  design- és művészetelmélet 
119.  képzőművészet  képzőművészet-elmélet  180 
120.  film- és videoművészet  mozgókép (film- és televíziórendező, vágó, 

hangmester szakirányok) 
 180 

121.  kameraman 
122.  gyártásszervező 
123.  televíziós műsorkészítő 
124.  animáció 
125.   zeneművészet  előadóművészet (klasszikus hangszer*, 

jazzhangszer*, klasszikus ének, jazzének, zenekar- 
és kórusvezetés, egyházzene*, népzene* 
szakirányok) 

 180 

126.  alkotóművészet és muzikológia (zeneszerzés, jazz- 
zeneszerzés, muzikológia, zeneelmélet, 
zeneismeret, elektronikus zenei médiaművészet, 
alkalmazott zeneszerzés szakirányok) 
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127.   táncművészet  táncművész (klasszikus balett, néptánc, 
moderntánc, kortárstánc, színházi tánc 
szakirányok) 

 180 

128.  koreográfus 
129.  táncos és próbavezető (klasszikus balett, néptánc, 

moderntánc, társastánc, kortárstánc, divattánc, 
színházi tánc szakirányok) 

130.  multimédia  média design  180 
131.  művészet- 

közvetítés 
 zenekultúra  ének-zene  180 

132.  vizuális kultúra  kézműves  180 
133.  környezetkultúra   
134.  plasztikai ábrázolás   
135.  képi ábrázolás   
136.  elektronikus ábrázolás   
137.  drámakultúra  drámainstruktor  180 
138.  mozgóképkultúra  mozgóképkultúra és médiaismeret  180 

 
 * Választható szakirányok: 
 klasszikus hangszer: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, kürt, trombita, harsona, tuba, ütőhangszerek, 
hegedű, mélyhegedű, gordonka, gordon, hárfa, gitár, lant, cimbalom, csembaló, zongora, orgona, harmonika 
 jazzhangszer: jazz-zongora, jazzbőgő, jazzgitár, jazzbasszusgitár, jazztrombita, jazzharsona, jazzszaxofon, jazzdob 
 egyházzene: egyházzene-orgona, egyházzene-kórusvezetés, 
 népzene: népi vonós (hegedű, brácsa, nagybőgő-cselló-ütőgardon), népi pengetős (citera-tambura-koboz-tekerő), népi 
fúvós (furulya-duda, klarinét-tárogató), népi cimbalom, népi ének.” 
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A mesterképzési szakok és az osztatlan szakok jegyzéke1 
 
 

 A 
Képzési terület 

B 
Mesterképzési szak 

C 
Osztatlan szak 

D 
A szakhoz 

rendelt 
kreditek 
száma 

1.  agrár 

 
   állatorvosi  300+30 

2.  birtokrendező mérnöki   
  

 120 
3.  mezőgazdasági és 

élelmiszeripari gépészmérnöki 

4.  tájépítész mérnöki 

5.    erdőmérnöki  300 
6.  gazdasági agrármérnöki   

 
 120  

7.  vidékfejlesztési agrármérnöki 

8.  szakigazgatás-szervező és 
informatikus agrármérnöki 

9.  élelmiszermérnöki 

10.  élelmiszerbiztonsági és  
-minőségi mérnöki 

11.  kertészmérnöki 
12.  díszkertészeti mérnöki 

13.  szőlész-borász mérnöki 

14.  környezetgazdálkodási 
agrármérnöki 

15.  mezőgazdasági biotechnológus 

16.  agrármérnöki 
17.  ökológiai gazdálkodási mérnöki 

18.  állattenyésztő mérnöki 

19.  takarmányozási és 
takarmánybiztonsági mérnöki 

20.  növényorvosi 

21.  növénytermesztő mérnöki 

22.  természetvédelmi mérnöki 
23.  vadgazda mérnöki 
24.  bölcsészettudomány  

 
 magyar nyelv és irodalom    120 

25.  finnugrisztika 
26.  irodalom- és kultúratudomány 
27.  nyelvtudomány 
28.  alkalmazott nyelvészet 

29.  elméleti nyelvészet 

30.  színháztudomány 

31.  hungarológia 
32.  történelem 
33.  levéltár 
34.  történeti muzeológia 

35.  régészet 
36.  vallástörténet 

37.  néprajz 
38.  anglisztika 
39.  amerikanisztika 
40.  német nyelv, irodalom és 

kultúra 
41.  német nemzetiségi nyelv és 

irodalom 
42.  néderlandisztika 
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43.  skandinavisztika 
44.  francia nyelv, irodalom és 

kultúra 
45.  olasz nyelv, irodalom és kultúra 
46.  portugál nyelv, irodalom és 

kultúra 
47.  román nyelv, irodalom és 

kultúra 
48.  spanyol nyelv, irodalom és 

kultúra 
49.  Latin-Amerika tanulmányok 

50.  romológia 
51.  szlavisztika  
52.  bolgár nyelv és irodalom 
53.  cseh nyelv és irodalom 
54.  horvát nyelv és irodalom 
55.  lengyel nyelv és irodalom 
56.  orosz nyelv és irodalom 
57.  szerb nyelv és irodalom 
58.  szlovák nyelv és irodalom 
59.  szlovén nyelv és irodalom 
60.  ukrán nyelv és irodalom 
61.  ruszisztika 
62.  altajisztika 
63.  mongolisztika 
64.  tibetológia 
65.  arabisztika 
66.  indológia 
67.  iranisztika 
68.  japanológia 
69.  turkológia 
70.  sinológia 
71.  buddhizmus 
72.  iszlám tanulmányok 
73.  koreanisztika 
74.  újgörög nyelv, irodalom és 

kultúra 
75.  klasszika-filológia 
76.  hebraisztika 
77.  egyiptológia 
78.  asszíriológia 
79.  andragógia 
80.  emberi erőforrás tanácsadó  
81.  kulturális mediáció 
82.  neveléstudományi 

83.  interkulturális pszichológia és 
pedagógia 

84.  pszichológia 
85.  művészettörténet 
86.  filozófia 
87.  esztétika 
88.  etika 
89.  vallástudomány 
90.  filmtudomány 
91.  vizuális kultúratudomány 

92.  fordító és tolmács 

93.  reneszánsz tanulmányok 
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94.  logika és tudományelmélet 

95.  a természettudomány története 
és filozófiája 

96.  kulturális örökség tanulmányok 

97.  terminológia 

98.  összehasonlító irodalom- és 
művelődéstudomány 

99.  szemiotika 

100.  digitális bölcsészet 

101.  Közép-Európa tanulmányok 

102.   mentálhigiénés 
családtudományi és 
családterápiás 

 

103.  mentálhigiénés közösség- és 
kapcsolatépítő 

104.  afrikanisztika 

105.  beszédtudomány 

106. társadalomtudomány   nemzetközi tanulmányok   120 
107.  politikatudomány 

108.  szociális munka 

109.  szociálpolitika 
110.  szociálpedagógia 

111.  informatikus könyvtáros 
112.  kommunikáció- és 

médiatudomány 

113.  kulturális antropológia 

114.  szociológia 

115.  társadalomkutató 
116.  társadalmi nemek tanulmánya 

117.  survey statisztika 
118.  egészségpolitika, tervezés és 

finanszírozás 

119.  kisebbségpolitika 

120.  közösségi és civil tanulmányok 

121.  összehasonlító helyi fejlesztési 
tanulmányok 

122.  humánökológia 

123.  Kelet-Ázsia tanulmányok 
124.  informatika  gazdaságinformatikus    120 
125.  mérnökinformatikus 
126.  programtervező informatikus 

127.  orvosi biotechnológia 

128.  jogi 
  

   jogász  300 
129.  munkaügyi és 

társadalombiztosítási igazgatási 
   120 

130.  kriminológia 

131.  európai és nemzetközi üzleti 
jog 

   60 

132.  kodifikátor 
133.  összehasonlító állam- és 

jogtudományok 
134.  közigazgatási, 

rendészeti és katonai 
 közigazgatási     120 

135.  európai és nemzetközi 
igazgatás 
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136.   nemzetközi közszolgálati 
kapcsolatok (nemzetközi 
közigazgatási, biztonsági 
tanulmányok, rendészeti, 
Európa-tanulmányok 
szakirányok) 

  

137. védelmi igazgatási 
138.  biztonság- és védelempolitikai 
139.  nemzetbiztonsági 
140.  katonai vezetői     60 
141.  katonai üzemeltetés 
142.  katonai műveleti logisztika 
143.  büntetés-végrehajtási vezető     120 
144.  rendészeti vezető 

145.  biztonsági szervező 

146.  gazdaságtudományok  közgazdasági elemző    120 
147.  gazdaság-matematikai elemző 
148.  biztosítási és pénzügyi 

matematika 

149.  közgazdálkodás és közpolitika 

150.  Master of Business 
Administration (MBA) 

151.  vállalkozásfejlesztés 

152.  vezetés és szervezés 
153.  regionális és környezeti 

gazdaságtan 

154.  marketing 

155.  logisztikai menedzsment 

156.  nemzetközi gazdaság és 
gazdálkodás 

157.  pénzügy 
158.  számvitel 
159.  turizmus-menedzsment 
160.  műszaki  anyagmérnöki    120  
161.  kohómérnöki 

162.  faipari mérnöki 
163.  könnyűipari mérnöki 
164.  biomérnöki 

165.  környezetmérnöki 
166.  vegyészmérnöki 

167.  gyógyszervegyész-mérnöki 

168.  műanyag- és száltechnológiai 
mérnöki 

169.  info-bionika mérnöki    
170.  szerkezet-építőmérnöki  90 
171.  infrastruktúra-építőmérnöki   
172.  földmérő- és térinformatikai 

mérnöki 
  

173.  településmérnöki    120 
174.  létesítménymérnöki 
175.  bánya- és geotechnikai mérnöki 
176.  olaj- és gázmérnöki 
177.  olajmérnöki (kizárólag angol 

nyelvű képzés) 
178.  hidrogeológus mérnöki 

179.  előkészítés-technikai mérnöki 
180.  földtudományi mérnöki 
181.    építészmérnöki  300 
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182.  ingatlanfejlesztő 
építészmérnöki 

 90 

183.  szerkezettervező 
építészmérnöki 

 

184.  tervező építészmérnöki  
185.  urbanista építészmérnöki  
186.  fa- és bútoripari terméktervező 

mérnöki 
   120  

 

187.  ipari terméktervező mérnöki 
188.  forma- és vizuális 

környezettervező mérnöki 
189.  gépészmérnöki 
190.  gépészeti modellezés 

191.  épületgépészeti és 
eljárástechnikai gépészmérnöki 

192.  közlekedésmérnöki 
193.  logisztikai mérnöki 
194.  járműmérnöki 

195.  mechatronikai mérnöki 
196.  biztonságtechnikai mérnöki 
197.  katasztrófavédelmi mérnöki 
198.  katonai logisztikai 

199.  védelmi vezetéstechnikai 
rendszertervező 

200.  energetikai mérnöki 
201.  villamosmérnöki 
202.  műszaki menedzser 
203.  egészségügyi mérnöki 
204.  orvos- és  

 egészségtudomány 
  

   általános orvos  360 
205.    fogorvos  300 
206.    gyógyszerész 

207.  ápolás    90 
208.  fizioterápia 
209.   népegészségügyi 

210.  táplálkozástudományi    120 
211.  egészségügyi menedzser    90 
212.  klinikai laboratóriumi kutató 
213.  egészségügyi szociális munka    120 
214.  egészségpszichológia 
215.  komplex rehabilitáció 
216.  radiográfia    90 
217.  pedagógusképzés  gyógypedagógia    90 
218.  sporttudomány 

   
 szakedző    120 

219.  sportmenedzser 
220.  rekreáció 

221.  humánkineziológia 

222.  természettudomány  biológus    120 
223.  molekuláris biológia 
224.  hidrobiológus 

225.  ökotoxikológus 

226.  humánbiológia-antropológia 

227.  immunológia 
228.  biotechnológia 

229.  csillagász 

230.  fizikus 
231.  biofizikus 

232.  vegyész 
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233.  geográfus 
234.  geológus 
235.  meteorológus 

236.  geofizikus 

237.  földtudomány 
238.  térképész 

239.  környezettudomány 

240.  alkalmazott matematikus 
241.  matematikus 
242.  anyagtudomány 

243.   tudománykommunikáció a 
természettudományban 

244.  kognitív tanulmányok 

245.  mű- 
 vészet  

 építőművészet  építőművész    120 
246.  tájépítész és kertművész 
247.  belsőépítész környezettervező 

művész 
248.    építőművész  300 
249.  iparművészet   kerámiatervezés    120  
250.  fémművesség 
251.  formatervező művész 
252.  divat- és textiltervezés 
253.  tervezőgrafika 
254.  fotográfia 
255.  látványtervező művész 

256.  designelmélet 
257.  design- és 

művészetmenedzsment 

258.  képző- 
 művészet 

   festőművész  300 
259.    szobrászművész 
260.    grafikusművész 
261.    restaurátorművész 
262.    intermédia-művész 
263.  kortárs művészet-elméleti és 

kurátori ismeretek 
  120 

264.  színház-  
 művészet 

   színművész  300 
265.    színházrendező 
266.    színházi dramaturg 
267.  film- és  

videoművészet 
 filmrendező művész    120 

268.  dokumentumfilm-rendező 
művész 

269.  filmoperatőr művész 

270.  filmmaking (kizárólag angol 

nyelvű képzés) 
271.  televíziós műsorkészítő művész 
272.  animáció 
273.  film- és televízió producer 
274. mozgóképművész 
275.    filmdramaturg  300 
276.  zeneművészet   klasszikus hangszerművész 

(fuvola, oboa, klarinét, fagott, 
kürt, trombita, harsona, tuba, 
ütőhangszer, hegedű, 
mélyhegedű, gordonka, gordon, 
hárfa, gitár, cimbalom, zongora, 
zongorakísérő-korrepetitor, 
orgona, harmonika, csembaló, 
szaxofon szakirányok) 

   120 
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277.   régi-zene hangszerművész 
(csembaló, fortepiano, barokk 
hegedű, viola da gamba, barokk 
gordonka, blockflöte, barokk 
fuvola, barokk oboa, barokk 
fagott, cornetto, natúrtrombita, 
natúrkürt, barokk harsona, lant 
szakirányok) 

278.  klasszikus énekművész 
(operaének, oratórium- és 
dalének szakirányok) 

279.  karmester (zenekari karmester, 
fúvós zenekari karnagy 
szakirányok) 

280.  kóruskarnagy 
281. egyházzene-művész 

(egyházzene orgonaművész, 
egyházzene kóruskarnagy 
szakirányok) 

282.  zeneszerző 
283.  muzikológus 
284.  zeneteoretikus   
285.  Kodály-zenepedagógia    60 
286.  táncművészet  kortárstánc művész    120 
287.  klasszikus balettművész 
288.  néptáncművész 

289.  koreográfus 

290.  multimédia  média design    120 
 
1 A mesterképzési és osztatlan képzési szakokról szóló melléklet nem tartalmazza a tanári mesterképzési és a tanári 
osztatlan képzési szakokat.” 
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A Kormány 133/2014. (IV. 18.) Korm. rendelete
az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő 
pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás 
szabályairól és az eljáró szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon 
való részvételi jogosultság feltételeiről, a  jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az  eljáró 
szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) A kérelmek szakmai és gazdasági értékelését a BBB tagok által javasolt szakértők végzik.
(2) A Titkárság által előkészített javaslat alapján a kérelmek szakértők közötti elosztásáról a BBB dönt.
(3) A  BBB döntését követően a  BBB elnöke a  BBB Titkársági feladatait ellátó szervezet képviseletében megbízási 
szerződéseket köt a szakértőkkel.”

2. §  Az R. 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  honvédelemért felelős miniszter a  gazdálkodó szervezet szakmai és gazdasági alkalmasságáról három 
hónapos ügyintézési határidőn belül dönt.”

3. §  Az R. a következő 29. §-sal egészül ki:
„29. § Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon 
való részvételi jogosultság feltételeiről, a  jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az  eljáró 
szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 133/2014. (IV. 18.) Korm. rendelettel 
(a  továbbiakban: Kr.) megállapított 9.  §-t és 10.  § (3)  bekezdést a  Kr. hatálybalépését megelőzően benyújtott, 
értékelés előtt álló kérelmek vonatkozásában is alkalmazni kell.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 134/2014. (IV. 18.) Korm. rendelete
a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerével összefüggő feladatok központi költségvetési szerv 
által történő átvételéről

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 40. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 6.  § tekintetében a  megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a  megyei önkormányzati intézmények és a  Fővárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 15.  § (1)  bekezdés h)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az Erzsébet Szállodák, Táborok és Vendégházak Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 
1054 Budapest, Báthory utca 12., cégjegyzékszáma: 01-09-992492, adószáma: 20707156-2-41, főtevékenysége:  
8690 08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás) által ellátott feladatot 2014. április 30-ától a  Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatal látja el.
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2. §  Az államot az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/C. § (2) bekezdése szerinti esetben a Közigazgatási 
és Igazságügyi Hivatal elnöke képviseli.

3. §  Az átvételi felelőst a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter jelöli ki.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 5. § és a 6. § 2014. április 30-án lép hatályba.

5. §  Az egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010.  (VII.  1.) Korm. rendelet 9/A.  §-ában az  „az Erzsébet Szállodák, Táborok és Vendégházak Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltatásait” szövegrész helyébe az „a Közigazgatási és Igazságügyi 
Hivatalt” szöveg lép.

6. §  Hatályát veszti a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, 
a  megyei önkormányzati intézmények és a  Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével 
összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése.

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

A vidékfejlesztési miniszter 45/2014. (IV. 18.) VM rendelete
az egyes különleges és elkülönített támogatások szabályozásáról szóló 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) pontjában,
az 1. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés d) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a  mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011.  évi 
CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés f ) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és b) 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. Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes 
agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) Az  elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú 
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet [a  továbbiakban: 44/2007. (VI. 8.) 
FVM rendelet] 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 2. § alkalmazása során az MVH elsősorban a következő eseteket ismeri el:]
„c) a mezőgazdasági üzem jelentős részének vagy a mezőgazdasági üzemhez tartozó földterületnek a kisajátítása, 
a  mezőgazdasági üzem jelentős része vagy a  mezőgazdasági üzemhez tartozó földterület vonatkozásában 
kisajátítást pótló adásvételi vagy csereszerződés megkötése, a  mezőgazdasági üzem jelentős részének vagy 
a  mezőgazdasági üzemhez tartozó földterületnek jogszabály alapján történő átminősítése, amennyiben 
ez a kötelezettségvállalás, illetve a kérelem benyújtása időpontjában nem volt előrelátható;”

 (2) A 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés a)–c), e) és h)–i)  pontjában meghatározott eseteket az  MVH csak akkor fogadja el, ha 
azokat az  ügyfél vagy annak örököse hatósági igazolással vagy más hitelt érdemlő módon bizonyítani tudja. 
Amennyiben a  vis maior esemény az  (1)  bekezdés d), f ) vagy g)  pontjában meghatározott esemény folytán 
alakult ki, akkor a  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 7/B.  § 
(1)  bekezdésében foglaltak szerint – az  MVH (2a)  bekezdés szerinti megkeresése alapján – elsőfokú eljárásban 
a megyei kormányhivatal illetékes igazgatósága, másodfokú eljárásban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
szakhatósági állásfoglalást ad ki.”

 (3) A 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  MVH a  vis maior bejelentést követő tíz napon belül – ha a  vis maior kérelem támogatási vagy kifizetési 
kérelem beadási időszakban kerül benyújtásra, akkor a kérelembenyújtási időszakot követő tíz napon belül – köteles 
megkeresni a szakhatósági állásfoglalás kiadására jogosult szervet.”

2. §  A 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet 4. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában:]
„c) a 3. § (1) bekezdés a)–c), e) és h)–i) pontjában meghatározott esetekben a bejelentéshez mellékelni kell
ca) a  vis maior bekövetkezését tanúsító igazolás másolatát (hatósági igazolás, halotti anyakönyvi kivonat, egyéb 
hitelt érdemlő igazolás) vagy
cb) az  igazolás kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóság, szerv által kiadott nyilatkozatot, amely tanúsítja, hogy 
az ügyfél a vonatkozó igazolás kiadása iránt a kérelmét benyújtotta.”
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2. A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági 
Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek 
megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet módosítása

3. §  A zöldség, gyümölcs és a  dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból 
finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. 
(III. 30.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdésében a „2012–2013.” szövegrész helyébe a „2012–2014.” szöveg lép.

3. A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló  
143/2011. (XII. 23.) VM rendelet módosítása

4. §  A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló 143/2011. (XII. 23.) 
VM rendelet 9. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  (3)  bekezdésben rögzített, a  mezőgazdasági biztosítási szerződésekhez 2013-ban felhasználható legfeljebb 
10,67 millió euró keretösszeg 1 234 067 euróval csökken.”

4. A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai 
Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez 
kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet módosítása

5. §  A húsmarha és a  juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági 
Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek 
megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet [a  továbbiakban: 22/2012. (III. 9.) VM rendelet] a  következő 
10/B. §-sal egészül ki:
„10/B.  § A  kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultság egységértékének megállapításakor a  10.  §-ban 
meghatározott összeg a 2013-as tárgyév vonatkozásában 925 550 euróval nő.”

6. §  A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § (1) A 11. §-ban foglaltaktól eltérően, azon termelő, aki e rendelet alapján a 2012. évre vonatkozóan kérődző 
szerkezetátalakítási jogosultsággal rendelkezett és 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 előírásai 
szerint a  2013. évre vonatkozóan egységes kérelmet nyújtott be, de nem igényelt kérődző szerkezetátalakítási 
támogatást, az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, 
valamint a  központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2014.  évi igénybevételével kapcsolatos 
egységes eljárási szabályokról szóló 28/2014. (III. 27.) VM rendelet szerinti egységes kérelemben nyilatkozhat arról, 
hogy a szerkezetátalakítási programban 2014-ben is részt kíván venni a 3. §-ban meghatározott feltételek betartása 
mellett.
(2) Azon termelő tekintetében, aki az  (1)  bekezdés szerint nyilatkozik, a  támogatási időszakon belül a  2014-es 
támogatási évet a szerkezetátalakítási programban való részvétel második éveként kell figyelembe venni.
(3) Öröklés és jogutódlás esetén az örökös és a jogutód akkor teheti meg az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, ha 
az örökhagyó vagy a jogelőd, valamint az örökös vagy a jogutód nem igényelte 2013. évre vonatkozóan a kérődző 
szerkezetátalakítási támogatást.”

7. §  A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet 14. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Öröklés és jogutódlás esetén az átírási kérelmet az örökösnek vagy a  jogutódnak az MVH által rendszeresített 
nyomtatványon kell benyújtania. Amennyiben a  hagyatékátadó végzésben haszonélvezeti jogosult kerül 
megállapításra, az örökösnek és a haszonélvezeti jog jogosultjának közösen kell benyújtania az átírási kérelmet.”

8. §  A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet 9. § (1) bekezdésében „a 2012-ben” szövegrész helyébe „a tárgyévben” szöveg lép.
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5. Az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági 
termelőknek nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott elkülönített bogyós 
gyümölcs támogatásról szóló 33/2012. (IV. 2.) VM rendelet módosítása

9. §  Az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek nyújtott, 
az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott elkülönített bogyós gyümölcs támogatásról szóló 
33/2012. (IV. 2.) VM rendelet
a) 1. § c) pontjában a „regisztrációs” szövegrész helyébe a „nyilvántartásba vételi”,
b) 3.  § (1)  bekezdésében az „Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú 

támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) igénybevételével 
kapcsolatos egyes kérdésekről” szövegrész helyébe az  „Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból 
finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az  ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti 
támogatások igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről”

szöveg lép.

6. Záró rendelkezés

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

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 46/2014. (IV. 18.) VM rendelete
a mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás 
igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelet módosításáról

A fegyveres biztonsági őrségről, a  természetvédelmi és a  mezei őrszolgálatról szóló 1997.  évi CLIX.  törvény 30.  § 
(7) bekezdésében kapott 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, az  egyes 
miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.  rendelet 
73.  § b)  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, a  következőket 
rendelem el:

1. §  A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás 
igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelet (a  továbbiakban: R.) 
2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat az újonnan létrehozott őrszolgálat megalakítási költségeinek 50%-át, de – mezőőrönként és 
hegyőrönként – legfeljebb ötszázezer forintnak a  megtérítését, a  nyilvántartásba vételét követő harminc napon 
belül igényelheti. Az önkormányzat az őrszolgálat fenntartásával és működésével kapcsolatban felmerülő költségek 
–  személyi és dologi kiadások – 50%-ának, de legfeljebb kilencvenezer forint/hó/fő megtérítését negyedéves 
időszakokra utólag kérelmezheti, a tárgyidőszak utolsó napjától számított harminc napon belül.”

2. §  Az R. a következő 6. §-sal egészül ki:
„6.  § A  mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás 
igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelet módosításáról szóló 
46/2014. (IV. 18.) VM rendelettel (a  továbbiakban: Módr.) megállapított 2.  § (1)  bekezdését a  2014. január 1-jét 
követően benyújtott kérelmek alapján indult és a  Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban kell 
alkalmazni.”

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

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

A köztársasági elnök 157/2014. (IV. 18.) KE határozata
az Országgyűlés alakuló ülésének összehívásáról

Az Alaptörvény 3. cikk (1) bekezdése, valamint 9. cikk (3) bekezdés g) pontja alapján az Országgyűlés alakuló ülését 
2014. május 6. napján 10 órára összehívom.

Budapest, 2014. április 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: III-1/02188-0/2014.

A Kormány 1254/2014. (IV. 18.) Korm. határozata
a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának 
módosításáról

A Kormány
 1. megállapítja a  Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének 2. prioritását 

az 1. melléklet szerint,
 2. visszavonja a  Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának 

módosításáról szóló 1208/2014. (IV. 1.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1254/2014. (IV. 18.) Korm. határozathoz

I. Prioritás bemutatása - 2. prioritás: Az alkalmazkodóképesség javítása Társadalmi Megújulás Operatív 
Program
Akcióterv	  2011-‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 2014 Összesen
2,20 133,81 33,98 3,48 173,48

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

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
72,047 2,32 85,41 80,36 3,48

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

2011 2012 2013 2014

 2.1.2. Idegen nyelvi és informatikai 
kompetenciák fejlesztése  13,00  

A program célja a felnőtt magyar lakosság tanulási 
hajlandóságának növelése, az alacsony idegen nyelvi és 
informatikai tudás fejlesztése révén a felnőttek 
alkalmazkodóképességének javítása.

nemzetgazdasági miniszter  

 2.1.3. Munkahelyi képzések támogatása 1,30 27,53 7,03

A konstrukció célja, hogy az alkalmazottak szakmai képzésén, 
foglalkoztathatóságának javítása révén növekedjen a 
vállalkozások versenyképessége és a támogatás ösztönözze a 
foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos 
fejlesztésére.

nemzetgazdasági miniszter  

 2.1.6. Újra tanulok  20,10 24,00

A program célja, hogy az alacsony iskolai végzettségű felnőttek 
(munkanélküliek és foglalkoztatottak egyaránt) továbblépjenek 
képzettség tekintetében. A programban a résztvevők egyéni 
helyzetüknek, szándékuknak, képzettségüknek, tudásszintjüknek 
és a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően sajátíthatnak el 
versenyképes, a munkaerő-piaci keresletnek megfelelő 
ismereteket.

nemzetgazdasági miniszter  

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A gazdaság és a munkaerőpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés. Az alkalmazkodóképességet tágan értelmezve azokat a programokat is támogatni fogjuk, amelyek a különböző szervezeteknek 
(köztük a civil szervezeteknek) és intézményeknek a változásokhoz való igazodását, a gazdasági-társadalmi kihívásoknak való megfelelését szolgálják.

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

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkező 

további miniszter
Konstrukció kódja Konstrukció neve A konstrukció célja A konstrukció szakmai tartalmáért felelős 

miniszter

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)

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

Összesen
243,620
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2011 2012 2013 2014

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkező 

további miniszter
Konstrukció kódja Konstrukció neve A konstrukció célja A konstrukció szakmai tartalmáért felelős 

miniszter

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)

 2.2.1.
A szakképzés és a felnőttképzés 
minőségének és tartalmának 
fejlesztése

 5,57  

A képzési rendszer átfogó, összehangolt fejlesztésének célja, 
hogy hogy a képzés kibocsátása rugalmasan alkalmazkodjon a 
munkaerő-piaci kereslethez, a képzési rendszer képes legyen 
igazodni a folyamatos változásokhoz, a foglalkoztathatósághoz 
szükséges kompetenciák kialakításával és fejlesztésével azokat 
a naprakész ismereteket adja át, amire a gazdaság, a vállalatok 
igényt tartanak, és ezzel javuljon a munkaerő 
alkalmazkodóképessége.
A többletforrás a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és 
Felnőttképzési Igazgatóság az új szakképzési törvényből fakadó 
feladatokra való felkészülését szolgálja.

nemzetgazdasági miniszter  

 2.2.4.
Határon átnyúló együttműködés a 
szakképzés és a felnőttképzés 
területén

0,90 0,00  

A támogatás célja a szak- és felnőttképzés területén szerzett 
magyar tapasztalatok átadása a többi EU tagállam (elsősorban a 
szomszédos országok) szak- és felnőttképzéssel foglalkozó 
intézményei, valamint munkaügyi központjai számára, a 
munkaerőpiac igényeivel összhangban olyan képzési programok 
kidolgozása, amelyek hiányoznak, és amelyekre a gazdasági 
szereplők oldaláról igény jelentkezik.

nemzetgazdasági miniszter  

 2.2.5.

Szakképző intézmények 
felkészülésének támogatása a 
rövidebb képzési idejű szakképzés 
bevezetésére

 4,5  

Az új konstrukció célja az új szakképzési törvény bevezetéséből 
adódó feladatok teljesítése, a korszerű képzési struktúra mielőbbi 
stabilizálása és a képzés tartalmi megújítása érdekében az új 
képzési rend egy tanévvel korábbi bevezetését vállaló, 
innovációra kész szakképző intézmények támogatása.

nemzetgazdasági miniszter  

 2.2.6
Szakképző intézmények szakmai 
tanárai és gyakorlati oktatói 
pedagógiai képzése, továbbképzése

 1,4  

Az új konstrukció célja a szakképzést folytató iskolák szakmai 
tanárainak és gyakorlati oktatóinak továbbképzésének, és ezáltal 
az új törvényi képzettségi előírásoknak való megfelelésük 
támogatása.

nemzetgazdasági miniszter  

 2.2.7
A duális szakképzési rendszerhez 
kapcsolódó fejlesztések és 
programok támogatása

 9,633  

A képzés duális átalakításával összefüggésben a fejlesztések fő 
célja, hogy a támogatott képzési rendszer jobban igazodjon a 
munkaerőpiac strukturális és tartalmi elvárásaihoz, a 
megvalósítók együttműködésük révén gyakorlatorientált 
képzések megvalósítása útján javítsák a foglalkoztathatóságot.

nemzetgazdasági miniszter  

 2.3.4 A
Gyakornoki program a 
tanulószerződés keretében tanult 
pályakezdők támogatására

 8,5  

A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés 
elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben szerzett első 
szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a pályakezdők 
korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi 
foglalkoztathatóságuk növelése.

nemzetgazdasági miniszter  

 2.3.4.B Gyakorlati oktatók továbbképzése a 
szakképzésben  1,2  

A konstrukció célja a gyakorlati képzés oktatói feltételeinek 
biztosítása és ezáltal a gyakorlati képzés színvonalának 
emelése, valamint a gyakornoki képzésben résztvevő 
szakemberek támogatása.

nemzetgazdasági miniszter  

 2.3.6. Fiatalok vállalkozóvá válásának 
támogatása  6,94  

A konstrukció célja a fiatalok vállalkozóvá válásának elősegítése, 
egyrészt a vállalkozói tudás, vállalkozói készségek 
megszerzésével, fejlesztésével, másrészt a vállalkozás 
elindításához szükséges tőkejuttatással, a vállalkozások 
elindítását követően tanácsadás és mentorálás biztosításával.

nemzetgazdasági miniszter

 

2.4.3.D Szociális gazdaság fejlesztése 15,00 0,48

A konstrukció a szociális gazdaság területén működő /induló 
vállalkozások, szociális szövetkezetek, stb. támogatását célozza. 
A szektor erősítése és növekedése hosszú távon a nyílt-
munkaerőpiaci foglalkoztatást és így a biztosabb megélhetést 
teremti meg a munkanélküliek számára.

nemzetgazdasági miniszter
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2011 2012 2013 2014

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkező 

további miniszter
Konstrukció kódja Konstrukció neve A konstrukció célja A konstrukció szakmai tartalmáért felelős 

miniszter

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)

 2.4.3.E

Szociális gazdaság és a munkaerő-
piaci szolgáltatást nyújtó civil 
szervezetek kapacitásfejlesztését 
célzó programok megvalósításával 
összefüggő szakmai fejlesztések

 0,8  

A kiemelt projekt célja a TÁMOP-2.4.3.D „Szociális gazdaság 
fejlesztése” című konstrukció keretei között pályázó szervezetek, 
továbbá a 2.6.2 „Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil 
szervezetek kapacitásának megerősítése” című konstrukció 
keretein belül kiválasztott pályázatok szakmai támogatása, 
továbbá az ehhez kapcsolódó innovációs tevékenységek 
támogatása.

nemzetgazdasági miniszter  

 2.4.3.F

Komplex Térségfejlesztési 
Környezettudatos Munkáltatói 
Program a hátrányos helyzetű, 
alulképzett munkaerő tömeges 
foglalkoztatása érdekében

  2,957 3

A kiemelt konstrukció célja olyan szociális gazdasági szövetkezet 
támogatása, amely a megújuló energiaforrás összegyűjtése, 
termelése és energetikai célú felhasználása révén széles körben 
biztosítja a lehetőséget a hátrányos helyzetű célcsoportok 
foglalkoztatására, képzésére, ezáltal esélyt biztosítva az 
egyéneknek az önálló megélhetésre.

nemzetgazdasági miniszter  

 2.4.5.

A munka és a magánélet 
összehangolását segítő intézkedések 
a) Helyi kezdeményezések 
támogatása  b) Vállalati/intézményi 
kezdeményezések támogatása

 10,4  

A konstrukció célja a munka és a magánélet összehangolásának 
elősegítése helyi vagy munkahelyi kezdeményezések 
támogatásával, valamint kisgyermekek rugalmas, nappali ellátási 
lehetőségeinek fejlesztésével. A keretemeléssel részben a 
meglévő pályázati keretek bővülését, részben az egészségügyi 
intézményekben dolgozó kisgyermekes dolgozók munkahelyre 
történő visszatérését segítő szolgáltatások fejlesztését 
támogatjuk.

nemzetgazdasági miniszter  

 2.4.8.
A munkahelyi egészség és biztonság 
fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés 
fejlesztése

 3,75  

A konstrukció célja, hogy fokozza a társadalom, illetve azon belül 
a legérzékenyebb ágazatokban foglalkoztatott célcsoportok 
munkavédelmi tudatosságát, növelje a munkavállalók 
érdekérvényesítő képességét, tudatosítsa jogaikat és 
lehetőségeiket. Kiemelt cél továbbá az, hogy a projekt elősegítse 
a vállalkozások, munkáltatók jogkövető magatartását a 
munkahelyi védelem és egészségügy, illetve a legális 
foglalkoztatás terén.

nemzetgazdasági miniszter  

 2.5.3. Gazdasági és társadalmi 
együttműködés erősítése  3,89  

A konstrukció az érdekegyeztetés hatékony működésének 
megteremtését célozza, újfajta együttműködési keretek, 
hálózatok létrehozásának és fejlesztésének, valamint a 
szervezetek kapacitásainak fejlesztésének támogatásával.

nemzetgazdasági miniszter  

 2.6.2.
Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó 
civil szervezetek kapacitásának 
megerősítése

 1,60  

A támogatás célja a munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó civil 
szervezetek fejlesztése, a szolgáltatói kapacitások megerősítése 
különösen a hátrányos helyzetű térségekben. A támogatás a 
szervezetek belső kapacitásainak erősítésével, a szervezeti 
kultúra fejlesztésével az érintett szervezetek által nyújtott 
szolgáltatások minőségének javítását, a változó társadalmi és 
gazdasági feltételekhez való igazodását, szakmai innovációs 
képességének megerősödését szolgálja.

nemzetgazdasági miniszter  

 Többlet-kötelezettségvállalás esetén 0,00 0,00 0,00    
2. Prioritás 2,20 133,813 33,98 3,480
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A Kormány 1255/2014. (IV. 18.) Korm. határozata
a KEOP-2.2.2/C azonosító számú, „Regionális vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása” 
című konstrukcióból támogatásra javasolt projektjavaslatról

A Kormány
 1. támogatja a  „Vízügyi geoinformatikai rendszer létrehozása” című projektjavaslat (a  továbbiakban: projekt) 

előkészítését és megvalósítását,
 2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a projekt megvalósításának finanszírozása érdekében gondoskodjon 

a  KEOP-2.2.2/C azonosító számú, „Regionális vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása” című 
konstrukcióban könnyített eljárásrendű pályázati felhívás megjelentetéséről és ennek keretében a  projekt 
megvalósítására 9 900 000 000 forint forrás biztosításáról,

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

 3. felhívja a  belügyminisztert, hogy gondoskodjon a  projekt előkészítéséről és az  ennek keretében kidolgozott 
projektjavaslatnak a  projekt megvalósítására vonatkozó pályázat 2.  pontban meghatározott felhívásra történő 
benyújtásáról,

Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2014. május 31.

 4. elutasítja a  KEOP-2.2.2/C/13-2013-0001 azonosító számú, „Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ 
létrehozása” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1256/2014. (IV. 18.) Korm. határozata
a KÖZOP-1.1.1-07-2008-0001 azonosító számú [„M43 gyorsforgalmi út Szeged–Makó közötti szakasz 
(3+000–34+600 km szelvények között)” című] kiemelt nagyprojekt zárása és a zárást követő költségei 
fedezetének jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja a  KÖZOP-1.1.1-07-2008-0001 azonosító számú, „M43 gyorsforgalmi út Szeged–Makó közötti szakasz 

(3+000–34+600 km szelvények között)” című kiemelt projekthez kapcsolódó, el nem számolható költségeket 
legfeljebb bruttó 881 936 344 forint összegben Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Szakmai fejezeti 
kezelésű előirányzatok alcím, 8. Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása jogcímcsoport 
terhére,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

 2. egyetért az 1. pont szerinti projekt zárásával.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1257/2014. (IV. 18.) Korm. határozata
a KÖZOP–3.5.0-09-11-2014-0005 azonosító számú [„47. számú főút Csongrád megyei szakasz  
(173+780–193+466 km sz.) 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítése  
és párhuzamos kerékpárút építése” című], valamint a KÖZOP–3.5.0-09-11-2014-0006 azonosító számú  
[„47. számú főút Algyő–Szeged közötti szakasz (210+600–217+644 km sz.) 115 kN tengelyterhelésre 
történő burkolat megerősítés kivitelezése” című] projektjavaslatok akciótervi nevesítéséről és támogatásuk 
jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint

a) a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0005 azonosító számú, „47. számú főút Csongrád megyei szakasz (173+780–
193+466 km sz.) 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítése és párhuzamos kerékpárút építése” 
című, valamint

b) a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0006 azonosító számú, „47. számú főút Algyő–Szeged közötti szakasz (210+600–
217+644 km sz.) 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítés kivitelezése” című

egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatokat,
 2. elfogadja az 1. pontban meghatározott projektek kiemelt projektként történő nevesítését az 1. melléklet szerint,
 3. hozzájárul az 1. pontban meghatározott projektek támogatási szerződéseinek megkötéséhez.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1257/2014. (IV. 18.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt 

támogatási összege 

(Ft)

Projekt 

támogatási 

intenzitása 

(%)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

2.
KÖZOP–3.5.0-09-11-
2014-0005

47. számú főút 
Csongrád megyei 
szakasz (173+780–
193+466 km sz.)  
115 kN tengely- 
terhelésre 
történő burkolat 
megerősítése 
és párhuzamos 
kerékpárút építése

Nemzeti 
Infrastruktúra 
Fejlesztő 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

13 058 180 835 100
A projektek keretében 
a 47. számú főút kerül 
megerősítésre Orosházától 
Hódmezővásárhelyig, 
mintegy 20 km-en, és egy 
párhuzamos kerékpárút 
kerül kialakításra. Továbbá 
Algyőtől Szegedig, 
mintegy 7 km-en 
párhuzamos kerékpárút 
kivitelezésére kerül sor.

A nagyprojekt 
Európai Bizottság 
általi jóváhagyását 
követően 
a támogatást igénylő 
haladéktalanul 
kezdeményezze 
a támogatási 
szerződés 
módosítását 
a finanszírozási hiány 
ráta módosítása 
érdekében, ha 
az módosul.

3.
KÖZOP–3.5.0-09-11-
2014-0006

47. számú főút 
Algyő–Szeged közötti 
szakasz (210+600–
217+644 km sz.)  
115 kN tengely- 
terhelésre történő 
burkolat megerősítés 
kivitelezése

Nemzeti 
Infrastruktúra 
Fejlesztő 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

12 683 191 500 100
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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.
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