
 MAGYAR KÖZLÖNY 70. szám

 M A G YA R O R S Z Á G  H I VATA L O S  L A PJ A
 2016. május 18., szerda

 Tartalomjegyzék

108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet Egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról 5406

13/2016. (V. 18.) MvM rendelet Az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjai teljesítményjuttatásra 
jogosultságának feltételeiről és megállapításának rendjéről 5417

37/2016. (V. 18.) FM rendelet A földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes 
agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról 5418

141/2016. (V. 18.) KE határozat Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez 
való hozzájárulásról 5424

142/2016. (V. 18.) KE határozat Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez 
való hozzájárulásról 5424

143/2016. (V. 18.) KE határozat Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez 
való hozzájárulásról 5425

144/2016. (V. 18.) KE határozat Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez 
való hozzájárulásról 5425

1242/2016. (V. 18.) Korm. határozat Az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében („EUTM Mali”) történő 
további magyar katonai szerepvállalásról 5426

1243/2016. (V. 18.) Korm. határozat A 2019. évi Masters Evezős Világbajnokság rendezési jogának 
megszerzése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről 5426

1244/2016. (V. 18.) Korm. határozat Az Energiatakarékossági Hitel Alappal kapcsolatos feladatokról 5426

1245/2016. (V. 18.) Korm. határozat Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és 
egyes Korm. határozatok módosításáról 5427

1246/2016. (V. 18.) Korm. határozat A Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek a Ludovika-projekt keretében 
érintett ingatlanjai helyzetének rendezéséről, valamint az ehhez 
szükséges források biztosításáról 5431

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési 
keretének megállapításáról 5434

1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 5451

55/2016. (V. 18.) ME határozat Az ENSZ Tengerjogi Egyezménye részes államainak, továbbá 
a Nemzetközi Tengerfenék Hatóság közgyűlésein való magyar részvételről 5459

56/2016. (V. 18.) ME határozat Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya közötti 
gazdasági együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott 
felhatalmazásról 5459

57/2016. (V. 18.) ME határozat Helyettes államtitkár felmentéséről 5459



5406 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 70. szám 

III. Kormányrendeletek

A Kormány 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelete
egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pont a) és b) alpontjában,
a 2. alcím, valamint a  3. és 4.  melléklet tekintetében a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259.  § 
(1) bekezdés 17. pont b) alpontjában,
a 3. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pont c) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R1.) 1. § (1) és (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  közigazgatási szakvizsgára kötelezettnek az  e  rendeletben szabályozott közigazgatási szakvizsgán 
(a továbbiakban: szakvizsga) kell számot adnia elméleti és gyakorlati ismereteiről.
(2) A  közigazgatási szerv – a  szakvizsgára kötelezettel egyetértésben – határozza meg, hogy a  köztisztviselőnek, 
kormánytisztviselőnek, illetve a  külön jogszabályban közigazgatási szakvizsga letételére jogosultnak 
vagy arra kötelezettnek (a  továbbiakban együtt: vizsgázó) a  rendelkezésre álló határidőn belül, melyik év 
melyik vizsgaidőszakában kell a  szakvizsgát letennie. A  vizsgaidőszakokat a  szakvizsgát szervező Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem (a  továbbiakban: NKE) vagy a  fővárosi és megyei kormányhivatal (a  továbbiakban 
együtt: szakvizsgaszervező) a  központi oktatás-informatikai rendszeren hirdeti meg legkésőbb tárgyév január 
15-ig. A  szakvizsgaszervező a  kijelölt vizsgaidőszakokban köteles gondoskodni a  vizsgák megszervezéséről. 
A  közigazgatási szerv a  szakvizsgára beiskolázandó személyek számát a  választott vizsgatárgy feltüntetésével 
minden évben a tárgyévet megelőző év november 15-éig megküldi az illetékes szakvizsgaszervezőnek.”

2. §  Az R1. 4. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 128. alcíme alá tartozó szervek hivatásos állományú tagja – a  Kttv. 118.  § (10)  bekezdésében 
foglaltak figyelembevételével – az  NKE-n tehet szakvizsgát azzal, hogy a  rendvédelmi feladatokat ellátó szerv és 
az NKE megállapodást köt a hivatásos állomány adatainak védelméről.”

3. § (1) Az R1. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  szakvizsga díja az  illetményalap kétszeresének megfelelő összeg. A  szakvizsga díja magában foglalja 
a  kötelező és a  választott vizsgára felkészítő tanfolyamon történő részvétel lehetőségét egyszeri alkalommal, 
valamint a tananyagokhoz és egyéb oktatási segédanyagokhoz történő hozzáférést.”

 (2) Az R1. 6. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A  vizsgázó – munkáltatója egyetértésével – elhalaszthatja a  szakvizsgarészt, az  érintett szakvizsgarész 
vizsganapját megelőző napig. A  halasztásért halasztási díjat kell fizetni. A  halasztás díja elhalasztott 
szakvizsgarészenként a szakvizsga díjának tíz százaléka. A halasztási díj a munkáltatót terheli.
(6) Az  (5)  bekezdésben foglaltaktól eltérően a  vizsgázó első alkalommal egy szakvizsgarész vizsgáját díjmentesen 
elhalaszthatja, feltéve, hogy a halasztásra a vizsgázó önhibáján kívüli okból kerül sor. A vizsgázó a vizsgahalasztás 
bejelentésével egyidejűleg tájékoztatja munkáltatóját is.”

4. §  Az R1. 6/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A szakvizsgaszervező a felkészítő tanfolyam zárónapját követő munkanapon rögzíti a részvétel tényét, amelyet 
a munkáltató a központi oktatás-informatikai rendszerben ellenőrizhet.”
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5. §  Az R1. a következő 6/B. és 6/C. §-sal egészül ki:
„6/B. § (1) A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó 
vizsgázó esetében a  szakvizsgára történő jelentkezést az  NKE által működtetett központi oktatás-informatikai 
felületen munkáltatója rögzíti a  szakvizsgaszervező által meghirdetett vizsgaidőszakra, és ezzel egyidejűleg 
nyilatkozik arról, hogy
a) a vizsgázó megfelel-e a szakvizsga letételéhez szükséges jogszabályi feltételeknek,
b) a vizsgázó szakvizsgára felkészítő tanfolyamon történő részvételéhez hozzájárul-e.
(2) A  vizsgaidőszakra történő jelentkezés rögzítését megelőzően a  munkáltató gondoskodik a  szakvizsgának 
a  vizsgázó tárgyévi egyéni továbbképzési tervébe való felvételéről. Ha a  vizsgázó tárgyévi egyéni továbbképzési 
tervében a „közigazgatási szakvizsga” nem szerepel, akkor a  vizsgaidőszakra történő jelentkezés rögzítésére nem 
kerülhet sor.
(3) Év közben felmerülő igény esetén a  munkáltató legalább negyvenöt munkanappal a  vizsgaidőszak kezdete 
előtt gondoskodik a szakvizsgának a vizsgázó tárgyévi egyéni továbbképzési tervébe való felvételéről és a vizsgázó 
jelentkezésének a  központi oktatás-informatikai felületen a  szakvizsgaszervező által meghirdetett vizsgaidőszakra 
történő rögzítéséről.
6/C.  § (1) A  közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet hatálya alá nem 
tartozó vizsgázó esetében a  6/B.  § (1)  bekezdésében meghatározott központi oktatás-informatikai felületen 
keresztül munkáltatója rögzíti a  szakvizsgára történő jelentkezést a  szakvizsgaszervező által meghirdetett 
vizsgaidőszakra, és ezzel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy
a) a vizsgázó megfelel-e a szakvizsga letételéhez szükséges jogszabályi feltételeknek,
b) a vizsgázó szakvizsgára felkészítő tanfolyamon történő részvételéhez hozzájárul-e.
(2) A vizsgaidőszakra való jelentkezés rögzítéséhez a munkáltató előzetes regisztrációja szükséges. A munkáltatónak 
a  központi oktatás-informatikai felületen történő regisztrációja során ki kell jelölnie a  munkáltató képviseletében 
a szakvizsgával kapcsolatban nyilatkozattételre jogosult személyt vagy személyeket.
(3) A szakvizsgára történő jelentkezés rögzítéséhez a vizsgázónak is regisztrálnia kell a központi oktatás-informatikai 
felületen.
(4) Év közben felmerülő igény esetén a munkáltató legalább negyvenöt munkanappal a vizsgaidőszak kezdete előtt 
gondoskodik a  központi oktatás-informatikai felületen a  szakvizsgaszervező által meghirdetett vizsgaidőszakra 
történő jelentkezés rögzítéséről.”

6. §  Az R1. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  felsőfokú iskolai végzettségű polgármester önkéntes jelentkezés alapján a  6/C.  § (1)  bekezdésében 
meghatározottak szerint, saját költségére tehet szakvizsgát – polgármesteri tisztségének megszűnéséig – 
a  munkahelye szerint illetékes szakvizsgaszervezőnél, ha legalább három év közigazgatási gyakorlattal és 
közigazgatási alapvizsgával rendelkezik, vagy az  alól mentesül. A  vizsgára bocsátás feltételeinek meglétét 
a  polgármesternek igazolnia kell. E  rendelkezés alkalmazásában közigazgatási gyakorlatnak minősül a  Kttv. 6.  § 
16. pontja szerinti időtartam, valamint a polgármesteri jogviszonyban töltött idő is.”

7. §  Az R1. a következő 8. §-sal egészül ki:
„8.  § Az  egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 108/2016. (V. 18.) Korm.  rendelet 
hatálybalépése előtt keletkezett, de elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre – 
a  szakvizsgaszervező a  kormányrendelet hatálybalépéséig vezetett vizsganyilvántartó könyv alapján másolatot 
állít ki.”

8. § (1) Az R1. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R1. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

9. §  Az R1.
a) 1. § (3) bekezdésében, 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1), (2) és (3) bekezdésében, 4. § (6) bekezdésében, valamint 

6. § (3) bekezdésében a „közigazgatási szakvizsga” szövegrész helyébe a „szakvizsga”,
b) 2.  § (4)  bekezdésében az  „a főjegyző, jegyző, körjegyző, megyei jogú város kerületi hivatalvezetője, 

a polgármester” szövegrész helyébe az „a foglalkoztatási jogviszonyban álló főpolgármester, főpolgármester-
helyettes, megyei közgyűlés elnöke és helyettese, polgármester és alpolgármester (a  továbbiakban együtt: 
polgármester), valamint a főjegyző, jegyző, körjegyző, megyei jogú város kerületi hivatalvezetője”,
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c) 2.  § (6)  bekezdésében az  „a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium (a  továbbiakban: KTK)” szövegrész 
helyébe az „a KTK”,

d) 3. § (3) bekezdésében a „Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE)” szövegrész helyébe az „NKE”,
e) 4.  § (1)  bekezdésében az  „az NKE és a  Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve 

(a  továbbiakban együtt: szakvizsgaszervező) előzetes jóváhagyásra felterjesztik” szövegrész helyébe 
az „a felkészítő tanfolyam kezdő időpontját megelőző tizenötödik munkanapig a szakvizsgaszervező előzetes 
jóváhagyásra felterjeszti”,

f ) 4.  § (2)  bekezdésében, valamint 6/A.  § (4)  bekezdésében a  „vizsgaszervező” szövegrészek helyébe 
a „szakvizsgaszervező”,

g) 5. § (5) bekezdésében a „közigazgatási szakvizsgát” szövegrész helyébe a „szakvizsgát”,
h) 6. § (2) és (3) bekezdésében a „vizsgaszervező” szövegrész helyébe a „szakvizsgaszervező”,
i) 6/A.  § (3)  bekezdésében a  „munkáltatója hozzájárulásával a  jelentkezési lapon jelzi” szövegrész helyébe 

a „munkáltatója jelzi a jelentkezés rögzítése alkalmával”
szöveg lép.

10. §  Hatályát veszti az R1.
a) 4. § (3) bekezdésében a „ , nyilvántartásával”,
b) 6/A. § (7) bekezdésében az „a jelentkezési lapon”
szövegrész.

2. A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

11. §  A közigazgatási és az  ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R2.) 3.  § 
(2) bekezdése a következő k) és l) ponttal egészül ki:
(Az NKE-nek a közigazgatási alapvizsgához kapcsolódó feladatai különösen:)
„k) az eredményesen vizsgázók részére minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott biztonságú elektronikus 
aláírással ellátott bizonyítványt állít ki;
l) a kiállított bizonyítványokról a Kttv. 183. § (2) bekezdésben meghatározott tartalommal elektronikus nyilvántartást 
vezet, továbbá gondoskodik az elektronikus nyilvántartás archiválásáról.”

12. §  Az R2. 3. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„3. Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság és a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium 
alapvizsgához kapcsolódó feladatai
4. § (1) Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság (a továbbiakban: OKV) biztosítja a közigazgatási vizsgarendszer 
egységes működését.
(2) A  Közigazgatási Továbbképzési Kollégium (a  továbbiakban: KTK) közigazgatási alapvizsgához kapcsolódó 
feladata különösen a  közigazgatási alapvizsga követelményrendszerének, tananyagának, valamint – a  tananyag 
hatályosítása esetén – az írásbeli vizsgakérdéseinek jóváhagyása.
(3) A  KTK-nak az  ügykezelői alapvizsgához kapcsolódó feladata különösen az  ügykezelői alapvizsga 
követelményrendszerének, tananyagának, valamint – a  tananyag hatályosítása esetén – vizsgatételeinek 
a jóváhagyása.”

13. § (1) Az R2. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Eredményes vizsga esetén az NKE a vizsgázó számára – a vizsgajegyzőkönyv alapján – „megfelelt” minősítésű 
bizonyítványt állít ki, legkésőbb a  vizsgát követő munkanapon. A  bizonyítványt a  vizsgázó és a  munkáltató 
a központi oktatás-informatikai rendszeren keresztül töltheti le. A vizsgaszervező – erre kijelölt vagy felhatalmazott 
személy útján – a  kinyomtatott bizonyítványt a  vizsgázó kérésére záradékkal látja el az  irattárban (személyi 
anyagban) való elhelyezés előtt. A hitelesítési záradéknak tartalmaznia kell a vizsgaszervező bélyegző lenyomatát, 
a  záradékolásra jogosult személy aláírását, a  záradékolás keltét és szöveges utalást arra, hogy a  papír alapú 
bizonyítvány az alapul szolgáló elektronikusan hitelesített okirattal megegyezik.”

 (2) Az R2. 8. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A vizsgáról való igazolatlan távolmaradás következménye az ismétlővizsgára utasítás.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 70. szám 5409

14. §  Az R2. 15. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A központi oktatás-informatikai rendszer a jelentkezésekről, azok befogadásáról, továbbá elutasításáról azonnal 
automatikus értesítést küld a vizsgázó, valamint a munkáltató részére.”

15. §  Az R2. 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a vizsgázó 2010. április 1-jét követően titkos ügykezelői vizsgát tett és az arról szóló bizonyítvány másolatát 
a  vizsga napján a  vizsgabizottság részére bemutatja, a  gyakorlati és a  szóbeli részvizsgán mentesül a  titkos 
ügykezelési és a  minősített adatok kezelése témakörből történő számonkérés alól. A  titkos ügykezelői vizsga 
sorszámát a vizsgabiztos a jegyzőkönyvbe felvezeti.”

16. §  Az R2. 21. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Az  NKE az  eredményesen vizsgázók részére minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott 
biztonságú elektronikus aláírással ellátott bizonyítványt állít ki. Az  elektronikus formában kiállított bizonyítványt 
a  vizsgaszervező elektronikus úton bocsátja a  vizsgázó rendelkezésére legkésőbb a  vizsgát követő munkanapon. 
A bizonyítványt a vizsgázó és a munkáltató a központi oktatás-informatikai rendszeren keresztül töltheti le.”

17. §  Az R2. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24.  § (1) A  15.  §-ban meghatározott közigazgatási alapvizsgára vonatkozó jelentkezési szabályok megfelelően 
alkalmazandók az ügykezelői alapvizsga esetében is.
(2) A  vizsgaszervező indokolt esetben – a  vizsgázóval egyeztetve – átirányíthatja a  vizsgázót egy másik 
vizsgaszervezőhöz az  ügykezelői alapvizsga letétele érdekében. Indokolt esetnek minősül különösen, ha 
az ügykezelői alapvizsga letételére nyitva álló határidő lejár és a vizsgáztatásra illetékes vizsgaszervező nem szervez 
vizsgát e határidő lejártáig.”

18. §  Az R2. a következő 26/A. §-sal egészül ki:
„26/A. § A közigazgatási alapvizsgára vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési szabályok – a 13. § (3) bekezdésének 
kivételével – megfelelően alkalmazandók az ügykezelői alapvizsga esetében is.”

19. §  Az R2. a következő 29. §-sal egészül ki:
„29. § Az eredményes közigazgatási vagy ügykezelői alapvizsgáról az egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról szóló 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően kiállított, de elveszett vagy 
megsemmisült bizonyítvány pótlására – a  vizsgajegyzőkönyv alapján – a  vizsgaszervező kérelemre hiteles 
bizonyítvány másodlatot állít ki. A hiteles bizonyítvány másodlat tartalma megegyezik a bizonyítványéval.”

20. § (1) Az R2. 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R2. 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

21. §  Az R2.
a) 1.  § (1)  bekezdésében a „köztisztviselő, ügykezelő” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselő, kormányzati 

ügykezelő, köztisztviselő, közszolgálati ügykezelő”,
b) 1. § (5) bekezdésében az „A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról 

szóló 2001. évi XCV. törvény” szövegrésze helyébe az „A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény”,
c) 3. § (2) bekezdésében, valamint 3/A. § (1) bekezdésében a „közigazgatási alapvizsgához” szövegrész helyébe 

a „közigazgatási alapvizsgához és az ügykezelői alapvizsgához”,
d) 3.  § (2)  bekezdés a) és d)  pontjában a  „közigazgatási alapvizsga” szövegrész helyébe a  „közigazgatási 

alapvizsga és az ügykezelői alapvizsga”,
e) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „közigazgatási alapvizsgára” szövegrész helyébe a „közigazgatási alapvizsgára 

és az ügykezelői alapvizsgára”,
f ) 3.  § (2)  bekezdés e)  pontjában a  „Közigazgatási Továbbképzési és Vizsgaportált (a  továbbiakban: 

Vizsgaportál)” szövegrész helyébe a „központi oktatás-informatikai rendszert”,
g) 3.  § (2)  bekezdés f )  pontjában a „minőségirányítási” szövegrész helyébe a „közigazgatási alapvizsgához és 

az ügykezelői alapvizsgához kapcsolódó minőségirányítási”,
h) 3. § (2) bekezdés g) pontjában a „közigazgatási alapvizsgák” szövegrész helyébe a „közigazgatási alapvizsgák 

és az ügykezelői alapvizsgák”,
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i) 3.  § (2)  bekezdés i)  pontjában a  „vizsgaportál” szövegrész helyébe az  „a központi oktatás-informatikai 
rendszer”,

j) 6. § (2) bekezdésében és 15. § (2) bekezdésében a „Vizsgaportálon” szövegrész helyébe a „központi oktatás-
informatikai rendszerben”,

k) 9. § (4) bekezdésében és 21. § (10) bekezdésében a „közeli hozzátartozójának (ideértve bejegyzett élettársát 
is)” szövegrész helyébe a „hozzátartozójának”,

l) 12.  § (6)  bekezdésében a „Ktv. 25.  § (3)  bekezdésében, illetve a  Ktv. 29.  § (2)  bekezdésében bekezdésben 
meghatározott” szövegrész helyébe a „Kttv. 118. § (3) bekezdésében, illetve a Kttv. 122. § (2) bekezdésében 
meghatározott”,

m) 13. § (1) bekezdésében a „Vizsgaportált” szövegrész helyébe a „központi oktatás-informatikai rendszert”,
n) 13. § (2) bekezdésében a „Vizsgaportálba” szövegrész helyébe a „központi oktatás-informatikai rendszerbe”,
o) 15. § (1) bekezdésében a „Vizsgaportálon” szövegrészek helyébe a „központi oktatás-informatikai rendszeren”,
p) 15.  § (4) és (9)  bekezdésében a  „Vizsgaportálon” szövegrész helyébe a  „központi oktatás-informatikai 

rendszeren”,
q) 15. § (14) bekezdésében a „20 főt” szövegrész helyébe a „25 főt”,
r) 21. § (5) bekezdés a) pontjában a „közeli hozzátartozója (ideértve bejegyzett élettársát is)” szövegrész helyébe 

a „hozzátartozója”,
s) 22. § (7) bekezdésében a „Ktv. 68. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Kttv. 210. § (1) bekezdésében 

vagy 244. § (1) bekezdésében”,
t) 23. §-ában a „vizsgákat” szövegrész helyébe a „vizsgákat és vizsgára felkészítő konzultációkat”
szöveg lép.

22. § (1) Hatályát veszti az R2. 13. § (3) bekezdésében a „(három hónap)” szövegrész.
 (2) Hatályát veszti az R2.

a) 5. § (2) bekezdés g) pontja,
b) 8. § (5) bekezdése,
c) 15. § (5) bekezdése és (13) bekezdése.

3. A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása

23. § (1) A  közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R3.) 4.  § 
(4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A KTK feladatai:)
„a) meghatározza a minősített továbbképzési programok tartalmával kapcsolatos szakmai követelményeket, és dönt 
a továbbképzési programok minősítéséről, felfüggesztéséről vagy törléséről;”

 (2) Az R3. 4. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A KTK feladatai:)
„d) dönt a  programminősítési szakértői névjegyzékbe és az  oktatói névjegyzékbe való felvételről, illetve 
a névjegyzékből való törlésről;”

 (3) Az R3. 4. § (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A KTK feladatai:)
„e) dönt a  belső továbbképzési program egyszerűsített nyilvántartásba vételét elutasító döntéssel szemben 
benyújtott panaszról.”

24. §  Az R3. 6. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
(Az NKE a közszolgálati továbbképzési rendszer működtetése során az alábbi feladatokat látja el:)
„g) gondoskodik a  belső továbbképzési programok egyszerűsített nyilvántartásba vételéről és a  továbbképzési 
programjegyzék kezeléséről.”

25. §  Az R3. 5. alcíme a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A.  § A  kormánytisztviselő, köztisztviselő továbbképzési időszakonként legalább egy, a  korrupció-megelőzés 
témakörét érintő közszolgálati továbbképzést köteles teljesíteni.”
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26. §  Az R3. 12. §-a a következő (5a)–(5d) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Ha
a) a munkáltató személyében bekövetkező jogutódlásra,
b) végleges áthelyezésre,
c) a Kttv. 72. § (10) bekezdése alapján jogviszonyváltás következtében a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati 
jogviszonyának közszolgálati jogviszonnyá alakulására, vagy
d) a Kttv. 229. § (3) bekezdése alapján jogviszonyváltás következtében a köztisztviselő közszolgálati jogviszonyának 
kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakulására
kerül sor, a  jogutód, illetve az áthelyezés szerinti közigazgatási szerv a  tárgyévre vonatkozó normatív hozzájárulás 
időarányos részét megfizeti a jogelőd, illetve az áthelyező közigazgatási szerv részére.
(5b) Ha a  közigazgatási szervnél a  tárgyév január 1-jét követően keletkezik továbbképzési kötelezettség, akkor 
a  kormánytisztviselő, köztisztviselő után a  közigazgatási szerv a  normatív hozzájárulást időarányosan fizeti meg 
az NKE részére a tárgyév végéig.
(5c) Az NKE a tárgyév kezdetén intézményi éves tanulmányi pontkeretet számol.
(5d) Az  (5a)  bekezdésben meghatározott esetekben a  kormánytisztviselő részére megszerezni ajánlott éves 
tanulmányi pontmennyiségből a  tárgyévben még nem teljesített továbbképzési pontok a  jogelőd vagy áthelyező 
közigazgatási szerv intézményi pontkeretéből levonásra, a  jogutód vagy az áthelyezés szerinti közigazgatási szerv 
intézményi pontkeretébe jóváírásra kerül.”

27. §  Az R3. 15. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  belső továbbképzési program egyszerűsített nyilvántartásba vételét elutasító döntéssel szemben 
a  kérelmező a  döntés közlésétől számított 5 munkanapon belül – jogsértésre hivatkozással – panasszal élhet. 
A panaszt a KTK elnökének címezve kell az NKE-nél benyújtani. Az NKE a panaszt az azzal kapcsolatos álláspontjával 
együtt 5 munkanapon belül a KTK titkárságán keresztül terjeszti fel a KTK-hoz, amely a döntés megalapozottságáról 
15 napon belül dönt.
(5b) A  KTK a  panasz megalapozatlansága esetén a  panaszt elutasítja, a  döntés ellen további jogorvoslatnak nincs 
helye.”

28. §  Az R3. a következő 28. §-sal egészül ki:
„28.  § Az  egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelettel 
megállapított 9/A.  §-ban előírt továbbképzés a  2018. január 1-jén vagy azután indult továbbképzési időszak 
tekintetében alkalmazandó, azzal, hogy az  a  2017. december 31-én foglalkoztatott kormánytisztviselő vagy 
köztisztviselő, aki a 2014. január 1. és 2017. december 31. közötti továbbképzési időszakban korrupció-megelőzés 
témakörét érintő közszolgálati továbbképzést nem teljesített, a  9/A.  §-ban meghatározott továbbképzést 
2019. december 31. napjáig köteles teljesíteni.”

29. §  Az R3.
a) 7. § (1) bekezdésében, valamint 15. § (5) bekezdésében az „a KTK” szövegrész helyébe az „az NKE”,
b) 7. § (2) bekezdésében a „14. § (4) és (5) bekezdésében” szövegrész helyébe a „15. § (5a) bekezdésben”
szöveg lép.

30. § (1) Hatályát veszti az R3.
a) 3. § (3) bekezdés h) pontjában az „ , illetve nyilvántartásba vételi”,
b) 15. § (3) bekezdésében az „ , a nyilvántartásba vételről a KTK dönt”
szövegrész.

 (2) Hatályát veszti az R3.
a) 4. § (4) bekezdés c) pontja,
b) 15. § (8) bekezdése.

4. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelethez

 1. Az R1. 1. számú melléklet 4–11. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„4. A vizsgára történő jelentkezés rögzítésére a vizsgaidőszakot megelőző negyvenötödik napig van lehetőség.
5. A szakvizsgaszervező a jelentkezést nyilvántartásba veszi, és a felkészítő tanfolyam, illetve az első vizsgatárgyból 
tett vizsga időpontja előtt legalább harminc nappal – a központi oktatás-informatikai felületen történt regisztráció 
során megadott elektronikus levelezési címen – tájékoztatja a  vizsgázót és a  munkáltatót a  felkészítő tanfolyam, 
illetve a vizsga napjáról, kezdési időpontjáról és helyéről.
6. A  szakvizsgaszervező a  vizsgáról készített jegyzőkönyv egyszerű másolatának átadásával a  vizsgát követően 
tájékoztatja a  vizsgázót a  vizsga adott vizsgatárgyából vizsgarészenként elért eredményéről. Ha a  vizsga bármely 
vizsgarészből eredménytelen, külön értesítésben a  vizsgázó tájékoztatást kap az  ismétlővizsga napjáról, kezdési 
időpontjáról és helyéről.
7. A vizsgáról való igazolatlan távolmaradás következménye az ismétlővizsgára utasítás. A távolmaradás igazolására 
az  elmulasztott vizsga napját követő öt munkanapon belül van lehetőség, ami ilyen esetben vizsgahalasztásnak 
minősül. Az igazolt távollétet a vizsgaszervező rögzíti a központi oktatás-informatikai rendszerben. Vizsgahalasztás 
vagy ismétlővizsga esetén a  vizsgázó munkáltatója a  szakvizsgaszervező által meghirdetett vizsgaidőszakra 
rögzítheti a jelentkezést.
8. A  vizsgázó munkáltatója az  elmulasztott vagy eredménytelen vizsgarész miatt elrendelt ismétlővizsga esetén 
a szakvizsgaszervező által meghirdetett vizsgaidőszakra rögzítheti a jelentkezést.
9. A  szakvizsgaszervező az  NKE által rendelkezésére bocsátott írásbeli feladatokat – zárt borítékban – átadja 
a vizsgaelnöknek a hozzájuk tartozó helyes megoldással együtt.
10. A  bizottság munkáját a  vizsga rendjéért, szabályosságáért felelős elnök vezeti és a  szakvizsgaszervező által 
megbízott vizsgabiztos segíti. A  háromtagú vizsgabizottságnak jelen kell lennie a  vizsgák írásbeli vizsgarészén is, 
s a  vizsgarészt követően helyben azonnal ki kell javítaniuk és minősíteniük az  írásbeli dolgozatokat. Vizsgabiztos 
a  szakvizsgaszervező által megbízott, legalább középfokú iskolai végzettségű személy lehet. A  vizsgabiztosok 
felkészítéséről az NKE gondoskodik.
11. A vizsgabiztos feladatai:
a) gondoskodik a vizsga lebonyolításához szükséges technikai feltételekről;
b) az írásbeli vizsgához szükséges feladatokat a vizsgázók rendelkezésére bocsátja;
c) az írásbeli vizsgán felügyelőként segíti a bizottságot a rend fenntartásában, a visszaélések megakadályozásában;
d) gondoskodik a 2. függelék szerinti vizsgajegyzőkönyvek elkészítéséről.”

 2. Az R1. 1. számú melléklet 18–19. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„18. Az eredményes vizsgáról a 2. számú melléklet szerint az NKE – a vizsgajegyzőkönyv alapján – bizonyítványt állít 
ki. A kiállított bizonyítvány elektronikus hitelesítésének legalább fokozott biztonságú aláírásra szolgáló elektronikus 
tanúsítvánnyal kell történnie. A bizonyítvány a központi oktatás-informatikai felületről a vizsgázó és a munkáltató 
részéről tölthető le a vizsga napját követően.
19. A  kiállított bizonyítványokról az  NKE elektronikus nyilvántartást vezet. A  vizsgákról kiállított jegyzőkönyv nem 
selejtezhető, megőrzéséről a szakvizsgaszervező gondoskodik.”

 3. Az R1. 2. számú függeléke helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. függelék
JEGYZŐKÖNYV

a közigazgatási szakvizsga kötelező vizsgatárgy részéből
1. A vizsgázó neve (születési neve):
anyja születési neve:
születési helye, időpontja:
munkáltatójának neve, címe:
2. A kötelező tárgyi vizsga (ismétlővizsga, javítóvizsga) időpontja: ....... év .................... hó ........ nap
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3. Az írásbeli vizsgarész minősítése:
A szóbeli vizsgarész minősítése:
A kötelező vizsgatárgy minősítése:
4. Megjegyzés:

Kelt: ...................., ......... év ................. hó ....... nap
P. H.

 ......................................................... .........................................................
 vizsgáztató bizottság tagja vizsgáztató bizottság tagja

.........................................................
vizsgáztató bizottság elnöke

JEGYZŐKÖNYV
a közigazgatási szakvizsga választott vizsgatárgy részéből

1. A vizsgázó neve (születési neve):
anyja születési neve:
születési helye, időpontja:
munkáltatójának neve, címe:
2. A választott tárgyi vizsga (ismétlővizsga, javítóvizsga) időpontja: ....... év .................... hó ........ nap
3. Az írásbeli vizsgarész minősítése:
A szóbeli vizsgarész minősítése:
A választott vizsgatárgy minősítése:
4. Megjegyzés:

Kelt: ...................., ......... év ................. hó ....... nap
P. H.

 ......................................................... .........................................................
 vizsgáztató bizottság tagja vizsgáztató bizottság tagja

.........................................................
vizsgáztató bizottság elnöke”

 4. Az R1. 1. számú melléklet
a) 14. pontjában a „vizsgaszervező” szövegrész helyébe a „szakvizsgaszervező,”
b) 17. pontjában a „szakvizsga” szövegrész helyébe a „vizsga”,
c) 21. pontjában a „szakvizsga” szövegrészek helyébe a „vizsga”,
d) 21. pontjában a „vizsgaszervezőt” szövegrész helyébe a „szakvizsgaszervezőt”,
e) 22. pontjában a „20 főt” szövegrész helyébe a „25 főt”
szöveg lép.

 5. Hatályát veszti az R1. 1. számú mellékletének
a) 13. pontja,
b) 20. pontja,
c) 1. számú függeléke,
d) 3. számú függeléke.
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2. melléklet a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelethez

Szám: ................................

	  

BIZONYÍTVÁNY
közigazgatási szakvizsgáról

Ezt a  bizonyítványt ...................................................................................................................... részére állítottuk ki, aki  
........................................................... városban (községben) született..........................................-án, anyja születési neve: .................
..........................................
Nevezett a  ........................................................... mellett működő vizsgáztató bizottság előtt, a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján
........................................................... minősítéssel

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGÁT

tett Általános közigazgatási ismeretek és ........................................................... vizsgatárgyakból.

Kelt: ..........................................................., ........................... év ........................................................... hó ............. nap

...........................................................
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem képviselőjének 

fokozott biztonságú elektronikus aláírása”
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3. melléklet a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelethez

 1. Az R2. 1. melléklet 2. függeléke helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. függelék
Szám:
(Magyarország címere többszínnyomással)

BIZONYÍTVÁNY

Családi és utónév:
Születési hely, idő:
Anyja születési családi és utóneve:
........................................................... (vizsgaszervező neve) ..........................................................., mint vizsgaszervező előtt 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján megfelelt minősítéssel

KÖZIGAZGATÁSI ALAPVIZSGÁT

tett.

Kelt: ..........................................................., ........................... év ........................................................... hó ............. nap

...........................................................
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem képviselőjének 

fokozott biztonságú elektronikus aláírása”

 2. Hatályát veszti az R2. 1. melléklet 7. pontjában az „és bizonyítványok” szövegrész.
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4. melléklet a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelethez

 1. Az R2. 2. melléklet
a) 5. pontjában a „vizsgabizonyítvány” szövegrész helyébe a „bizonyítvány”,
b) 6. pontjában az „a vizsgaszervező” szövegrész helyébe az „az NKE”,
c) 7.  pontjában az  „a vizsganyilvántartó” szövegrész helyébe az  „az egyes közszolgálati tárgyú 

kormányrendeletek módosításáról szóló 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően 
kiállított vizsganyilvántartó”

szöveg lép.
 2. Az R2. 2. melléklet 3. függeléke helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. függelék
Szám:
(Magyarország címere többszínnyomással)

BIZONYÍTVÁNY

Családi és utónév:
Születési hely, idő:
Anyja születési család és utóneve:
........................................................... (vizsgaszervező neve) ..........................................................., mint vizsgaszervező előtt 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján ...........................................................  minősítéssel

ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGÁT

tett.
Kelt: ..........................................................., ........................... év ........................................................... hó ............. nap

...........................................................
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem képviselőjének 

fokozott biztonságú elektronikus aláírása”

 3. Hatályát veszti az  R2. 2.  melléklet 9.  pontjában a  „jelentkezési lap, a” szövegrész, valamint  
az „és a vizsganyilvántartó-könyv” szövegrész.

 4. Hatályát veszti az R2. 2. melléklet
a) 1. függeléke,
b) 4. függeléke.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 13/2016. (V. 18.) MvM rendelete
az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjai teljesítményjuttatásra jogosultságának feltételeiről és 
megállapításának rendjéről

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi XLII.  törvény 341.  § 
(1) bekezdés 21. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. 
(VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII.  törvény (a  továbbiakban: Hszt.) 158.  §-a alapján teljesítményjuttatásra fordítható forrás keretösszegét 
az  Információs Hivatalnál (a  továbbiakban: Hivatal) a  Hivatal főigazgatója (a  továbbiakban: főigazgató) legkésőbb 
a tárgyév március 10-ig határozza meg.

2. §  Nem részesíthető teljesítményjuttatásban a  Hivatal hivatásos állományának tagja (a  továbbiakban: hivatásos 
állomány tagja), ha a tárgyévet megelőző évre vonatkozó egyéni teljesítményértékelésének eredménye nem érte el 
a 70%-ot.

3. §  A  hivatásos állomány tagja részére folyósítandó teljesítményjuttatás összegét a  2.  §-ban foglaltak szerint 
meghatározott keretösszeg hivatásos állomány tagjára jutó arányos része és a  hivatásos állomány tagja egyéni 
teljesítményértékelésének eredménye alapján, a tárgyév március 31-ig kell meghatározni.

4. § (1) A  hivatásos állomány kivételes teljesítményt (90%–100%) nyújtó tagja számára a  tárgyévre meghatározott 
teljesítményjuttatás mértéke legfeljebb alapilletményének háromszorosáig terjedhet.

 (2) A  hivatásos állomány 80%–89.99% közötti egyéni teljesítményértékeléssel rendelkező, jó teljesítményt nyújtó 
tagja számára a  tárgyévre meghatározott teljesítményjuttatás mértéke legfeljebb alapilletményének kétszereséig 
terjedhet.

 (3) A hivatásos állomány 70%–79.99% közötti egyéni teljesítményértékeléssel rendelkező, jó teljesítményt nyújtó tagja 
számára a tárgyévre meghatározott teljesítményjuttatás mértéke legfeljebb alapilletményének összegéig terjedhet.

5. §  A  hivatásos állomány tagja részére meghatározott teljesítményjuttatás tárgyévi összegét az  állományilletékes 
parancsnok határozza meg és a tárgyév április 15-ig a főigazgató hagyja jóvá.

6. §  A jóváhagyott egyéni teljesítményjuttatási összegről kiállított állományparancsot a Hivatal személyügyi feladatokat 
ellátó szervezeti eleme küldi meg a Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti eleme részére.

7. §  Ha a hivatásos állomány tagja szolgálatát más szervnél teljesíti, a Hszt. 158. § (4) bekezdése alapján részére fizethető 
teljesítményjuttatás folyósításával kapcsolatos részletes szabályokat a  Hszt. 62.  § (1)  bekezdése alapján kötendő 
megállapodásban kell rögzíteni.

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

9. §  A 2016. évben teljesítményjuttatásra fordítható forrás összegét és a 2015. évi egyéni teljesítményértékelések alapján 
fizetendő teljesítményjuttatások éves összegét legkésőbb jelen rendelet hatálybalépését követő 5 napon belül kell 
meghatározni.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A földművelésügyi miniszter 37/2016. (V. 18.) FM rendelete
a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártámogatásokat szabályozó 
rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,
a 2–8. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,
a 9. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés d) pontjában,
a 10. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 
1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – 
a következőket rendelem el:

1. Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló  
95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet módosítása

1. §  Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet 
[a továbbiakban: 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet] 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A támogatás igénylésének további feltétele, hogy a pályázó
a) a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. § 5. pont 5.3. alpont a) alpontja 
szerinti kisvasút fogalmának megfelelő vasúti szervezet,
b) eleget tett a  Vtv. 85/F.  § (3)  bekezdésében foglalt kötelezettségének vagy rendelkezik a  Vtv. 2.  § 1.  pont 
1.5. alpontja szerinti működési engedéllyel,
c) az  agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumhoz (a  továbbiakban: minisztérium) – e  rendelet 
szerinti pályázata benyújtásával egyidejűleg – bejelentett menetrend alapján történő üzemeltetést biztosít, valamint
d) eleget tett az  Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére 
kötelező határozatában foglalt feltételeknek.”

2. §  A 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdésében az „a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény” 

szövegrész helyébe az „a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdésében a „2015. évben” szövegrész helyébe a „2016. évben” szöveg,
c) 6. § (3) bekezdésében a „2. § (2) bekezdés b) pontja” szövegrész helyébe a „2. § (2) bekezdés c) pontja” szöveg
lép.

2. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, 
valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos 
egyes kérdésekről szóló 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet alapján számítandó támogatáscsökkentés 
keretében alkalmazandó elvi és fajlagos maximum értékek nemzeti összegeiről, valamint  
az átmeneti nemzeti támogatási jogcímekhez kapcsolódó támogatási összegekről szóló  
111/2013. (XII. 7.) VM rendelet módosítása

3. §  Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az  ahhoz 
kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 
23/2013. (IV. 9.) VM rendelet alapján számítandó támogatáscsökkentés keretében alkalmazandó elvi és fajlagos 
maximum értékek nemzeti összegeiről, valamint az  átmeneti nemzeti támogatási jogcímekhez kapcsolódó 
támogatási összegekről szóló 111/2013. (XII. 7.) VM rendelet [a továbbiakban: 111/2013. (XII. 7.) VM rendelet] 
a következő 15. §-sal egészül ki:
„15.  § E  rendeletnek a  földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártámogatásokat 
szabályozó rendeletek módosításáról szóló 37/2016. (V. 18.) FM rendelettel [a továbbiakban: 37/2016. (V. 18.) FM rendelet] 
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megállapított 3.  § (2)  bekezdését és 3.  § (4)  bekezdését a  37/2016. (V. 18.) FM rendelet hatálybalépésekor 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

4. §  A 111/2013. (XII. 7.) VM rendelet
a) 3. § (2) bekezdésében a „669 666 Ft” szövegrész helyébe a „434 800 Ft” szöveg,
b) 3. § (4) bekezdésében a „824 149 Ft” szövegrész helyébe az „594 500 Ft” szöveg
lép.

3. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, 
valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos 
egyes kérdésekről szóló 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatások 
jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről szóló 23/2014. (XI. 3.) FM rendelet módosítása

5. §  Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az  ahhoz 
kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 
35/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatások jogcímeihez kapcsolódó támogatási 
összegekről szóló 23/2014. (XI. 3.) FM rendelet [a továbbiakban: 23/2014. (XI. 3.) FM rendelet] a következő 11. §-sal 
egészül ki:
„11.  § E  rendeletnek a  földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártámogatásokat 
szabályozó rendeletek módosításáról szóló 37/2016. (V. 18.) FM rendelettel [a továbbiakban: 37/2016. (V. 18.) 
FM rendelet] megállapított 7. §-át a 37/2016. (V. 18.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell.”

6. §  A 23/2014. (XI. 3.) FM rendelet
a) 7. § (1) bekezdésében az „527 860 Ft” szövegrész helyébe az „569 922 Ft” szöveg,
b) 7. § (2) bekezdésében a „697 712 Ft” szövegrész helyébe a „703 985 Ft ” szöveg
lép.

4. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, 
valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes 
kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet módosítása

7. §  Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az  ahhoz 
kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) 
FM rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (II. 19.) FM rendelet] a következő 31/C. §-sal egészül ki:
„31/C. § A 2016. május 23-ig benyújtott,
a) a  11.  § (4)  bekezdés b)  pontja szerinti egységes területalapú támogatási kérelem esetén a  11.  § (4)  bekezdés 
b) pontjában,
b) a 11. § (7) bekezdése szerinti lemondó nyilatkozat esetén a 11. § (7) bekezdésében meghatározott
benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni.”

8. §  Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet
a) 11. § (4) bekezdés b) pontjában a „2016. május 17. napjáig” szövegrész helyébe a „2016. május 23. napjáig” 

szöveg,
b) 11. § (7) bekezdésében a „május 17-ig” szövegrész helyébe a „május 23-ig” szöveg
lép.

5. A mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó 
szabályokról szóló 8/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

9. §  A mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 
8/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 8/2015. (III. 13.) FM rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) A  mezőgazdasági termelő közvetlen támogatásban akkor részesülhet, ha a  tárgyévben az  Európai 
Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a  központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 
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igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló tárgyévi miniszteri rendelet szerinti egységes 
kérelem (a  továbbiakban: egységes kérelem) beadására nyitva álló határidő utolsó napján összesen legalább 
egy hektár nagyságú, az  1307/2013/EU rendelet 32.  cikke értelmében támogatható földterülettel jogszerű 
földhasználóként rendelkezik. Ha a  támogatható földterület több bejelentett táblából áll, az  egyes bejelentett 
táblák támogatható területének el kell érnie az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes 
területalapú támogatás, valamint az  ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások igénybevételével 
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló miniszteri rendeletben előírt területnagyságot.”

10. §  A 8/2015. (III. 13.) FM rendelet
a) 2.  § (2)  bekezdésében a  „tárgyév június 11-én” szövegrész helyébe a  „tárgyévben az  egységes kérelem 

beadására nyitva álló határidő utolsó napján” szöveg,
b) a  3.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az  „az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a  központi 

költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási 
szabályokról szóló tárgyévi miniszteri rendelet szerinti egységes kérelmen” szövegrész helyébe az   
„az egységes kérelmen” szöveg

lép.

6. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló  
9/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

11. §  A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 
[a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] 14. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Ha az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti támogatási jogcímek közül a  csemegehagyma, a  vöröshagyma, 
a  lilahagyma, vagy a  fokhagyma esetében a  (6)  bekezdés alapján csatolt számla, vetőmagcímke, csomagolás, 
szállítólevél, a  számla kiállítója, a  termeltető vagy a  termelői csoport által kiállított dokumentum, vagy 
minősítő bizonyítvány másolatában csak a  felhasznált dughagyma vagy vetőgerezd tömege szerepel, akkor 
a csemegehagyma, vöröshagyma, lilahagyma esetében 2,0 gr/dughagyma, a fokhagyma esetében 2,0 gr/vetőgerezd 
átváltási tényezőt kell alkalmazni.”

12. §  A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 17. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ugyanazon minősített szaporítóanyag felhasználása az  édeskömény, valamint a  vetőmagcélra termesztett 
vöröshagyma, lilahagyma, fokhagyma, petrezselyem, pasztinák, sárgarépa, fektegyökér esetében a  vetés vagy 
telepítés évét követő évig, rebarbara esetében a vetés vagy telepítés évét követő hét évig, a spárga esetében a vetés 
vagy telepítés évét követő kilenc évig – az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott módon – igazolható.”

13. §  A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 19/A. alcíme a következő 22/D. §-sal egészül ki:
„22/D.  § E  rendeletnek a  földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártámogatásokat 
szabályozó rendeletek módosításáról szóló 37/2016. (V. 18.) FM rendelettel [a továbbiakban: 37/2016. (V. 18.) FM rendelet] 
megállapított 11.  § (1)  bekezdés b)  pontját, 14.  § (7a)  bekezdését és 17.  § (3)  bekezdését a  37/2016.  (V.  18.) 
FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

14. §  A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet
a) 11.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „tárgyév május 22-éig” szövegrész helyébe a „tárgyévi egységes kérelem 

szankciómentes benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig” szöveg,
b) 19.  § (2)  bekezdésében a „mezőgazdasági termelő kérelme” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági termelő 

egységes kérelme” szöveg
lép.

7. Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó 
támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és 
az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban 
tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

15. §  Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás 
igénybevételének szabályairól, valamint a  szántóterület, az  állandó gyepterület és az  állandó kultúrával fedett 
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földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) 
FM rendelet [a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet] 1. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„10. ideiglenes gyepterület: olyan gyep vagy egyéb – a  Herefélék (Trifolium) és a  Lucernafélék (Medicago) 
nemzetségébe tartozó fajok és ezek kizárólagos keverékei alkotta növényállományok kivételével –, 
az  1.  mellékletben felsorolt fajokból álló takarmánynövény vetés nélküli vagy vetéssel történő termesztésére 
használt földterület, amely a  telepítéstől számítva öt évnél fiatalabb, és nem az  állandó gyepterület visszaállítási 
kötelezettség okán került telepítésre;”

16. §  A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 21. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  nitrogénmegkötő növényekkel bevetett, ökológiai jelentőségű területként figyelembe vett földterületen 
a  mezőgazdasági termelőnek – évelő növénykultúra vetése esetén az  e  rendelet hatálybalépését követően 
vetett földterületen, egynyári növénykultúra vetése esetén a  (7)  bekezdésben foglalt kivétellel – minősített 
szaporítóanyagot vagy saját előállítás esetén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által elvégzett szántóföldi 
ellenőrzés és szemle alapján kiállított igazolásban alkalmasnak minősített szaporítóanyagot kell használnia.”

17. §  A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az ökológiai jelentőségű másodvetésként figyelembe vett területen a mezőgazdasági termelőnek a 3. melléklet 
szerinti növényfajok keverékéből álló vetőmagok felhasználását
a) a  9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8.  melléklete szerinti gazdálkodási napló GN01, GN06, GN17, GN18 és GN19 
betétlapjaival,
b) a minősített szaporítóanyag címkéjének másolatával, vagy
c) a minősítést igazoló bizonyítvány másolatával
kell igazolnia, és a vetőmagok felhasználását igazoló dokumentumokat öt évig meg kell őriznie.”

18. §  A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 26/A. alcíme a következő 27/D. §-sal egészül ki:
„27/D.  § E  rendeletnek a  földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártámogatásokat 
szabályozó rendeletek módosításáról szóló 37/2016. (V. 18.) FM rendelettel [a továbbiakban: 37/2016. (V. 18.) 
FM rendelet] megállapított 1. § 10. pontját, 21. § (6) bekezdését és 22. § (4) bekezdését a 2016. évben benyújtott 
egységes kérelmek alapján indult, folyamatban lévő eljárásokban kell alkalmazni.”

8. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, 
valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások igénybevételével kapcsolatos egyes 
kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatás 
jogcímeihez kapcsolódó támogatások összegének megállapításáról szóló 61/2015. (X. 12.) FM rendelet 
módosítása

19. §  Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az  ahhoz 
kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) 
FM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó támogatások összegének 
megállapításáról szóló 61/2015. (X. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 61/2015. (X. 12.) FM rendelet] a  következő 
6/A. alcímmel egészül ki:
„6/A. Dohány termeléstől elválasztott támogatása
6/A. § (1) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 25. §-a alapján a Burley dohány-termesztési támogatás keretében összesen 
legfeljebb 897 407 350 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 192 804 Ft támogatás vehető igénybe.
(2) Az  5/2015. (II. 19.) FM rendelet 25.  §-a alapján a  Virginia dohány-termesztési támogatás keretében összesen 
legfeljebb 2 606 336 750 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 223 376 Ft támogatás vehető igénybe.”

20. §  A 61/2015. (X. 12.) FM rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:
„10.  § E  rendeletnek a  földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártámogatásokat 
szabályozó rendeletek módosításáról szóló 37/2016. (V. 18.) FM rendelettel [a továbbiakban: 37/2016. (V. 18.) 
FM  rendelet] megállapított 6/A. alcímét a  37/2016. (V. 18.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell.”
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9. Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral 
összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet módosítása

21. §  Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a  vis maiorral összefüggő 
egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet [a továbbiakban: 94/2015. (XII. 23.) 
FM rendelet]
a) 4. § (1) bekezdésében az „az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből 

finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról 
szóló 12/2015. (III. 30.) FM rendelet [a továbbiakban: 12/2015. (III. 30.) FM rendelet] 17. § (1) bekezdésében” 
szövegrész helyébe az „az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a  központi költségvetésből 
finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) 
FM rendelet [a továbbiakban: 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet] 18. § (1) bekezdésében” szöveg,

b) 4. § (2) bekezdésében a „12/2015. (III. 30.) FM rendelet” szövegrész helyébe a „22/2016. (IV. 5.) FM rendelet” 
szöveg

lép.

22. §  Hatályát veszti a 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 8. § (2) bekezdése.

10. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből  
finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló  
22/2016. (IV. 5.) FM rendelet módosítása

23. §  Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 
igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet [a továbbiakban: 22/2016. 
(IV. 5.) FM rendelet] 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  egységes kérelemre vonatkozó adatváltozás 2016. május 23-áig a  16.  § (2)  bekezdésében meghatározott 
jogkövetkezmény nélkül bejelenthető. Adatváltozás bejelentése esetén az  egységes kérelem benyújtása 
időpontjának az  utolsó, 2016. május 23-án vagy azt megelőzően történő adatváltozás bejelentésének napja 
minősül.”

24. §  A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 11. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Ha az ügyfélnek több meghatalmazottja van és nem kérte az iratok saját részére történő kézbesítését, az MVH 
az iratokat az ügyfél által az iratok átvételére írásban kijelölt meghatalmazottnak kézbesíti. Ilyen kijelölés hiányában 
vagy több írásbeli kijelölés esetén az MVH az iratot – az ügyfél egyidejű értesítésével – az adott jogcímben utoljára 
eljáró, hatályos képviseleti joggal rendelkező meghatalmazottnak kézbesíti.”

25. §  A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet a következő 29/A. §-sal egészül ki:
„29/A. §  (1) E  rendeletnek a  földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártámogatásokat 
szabályozó rendeletek módosításáról szóló 37/2016. (V. 18.) FM rendelettel [a továbbiakban: 37/2016. (V. 18.) 
FM rendelet] megállapított 10.  § (2)  bekezdését, 11.  § (10)  bekezdését, 12.  § (3)  bekezdését, 12.  § (7)  bekezdését, 
16.  §-át, 17.  § (1)  bekezdését, és 18.  §-át a  37/2016. (V. 18.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A  2016. május 23-ig benyújtott egységes kérelmek esetén a  10.  § (1)  bekezdés szerinti benyújtási határidőt 
megtartottnak kell tekintetni.”

26. §  A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet
a) 10. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében a „2016. május 17-éig” szövegrész helyébe a „2016. május 

23-áig” szöveg,
b) 12. § (3) bekezdésében a „nyolc napon belül” szövegrészek helyébe a „tizenkét napon belül” szöveg,
c) 12. § (7) bekezdésében a „2016. március 31-e” szövegrész helyébe a „2016. április 6-a” szöveg, a „2016. március 

31-ével” szövegrész helyébe a „2016. április 6-ával” szöveg,
d) 16.  § (1) és (2)  bekezdésében és 17.  § (1)  bekezdésében a  „2016. május 17-e” szövegrész helyébe 

a „2016. május 23-a” szöveg,
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e) 16.  § (1) és (2)  bekezdésében és 18.  § (2)  bekezdésében a  „2016. június 11-ig” szövegrész helyébe 
a „2016. június 17-ig” szöveg,

f ) 17.  § (1)  bekezdésében az „Az egységes kérelemben” szövegrész helyébe az „A 10.  § (1)  bekezdése szerint 
benyújtott egységes kérelemben” szöveg,

g) 18. § (1) bekezdésében a „2016. május 31-éig” szövegrész helyébe a „2016. június 15-éig” szöveg,
h) 18. § (2) bekezdésében a „2016. május 31-ét” szövegrész helyébe a „2016. június 15-ét” szöveg
lép.

11. Záró rendelkezés

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

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter



5424 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 70. szám 

IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 141/2016. (V. 18.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
hozzájárulok Liubov Vasylivna Nepop rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek Ukrajna magyarországi rendkívüli 
és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2016. május 4.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. május 6.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02847-2/2016.

A köztársasági elnök 142/2016. (V. 18.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
hozzájárulok Jerzy Snopek rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a  Lengyel Köztársaság magyarországi 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2016. május 4.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. május 6.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02878-2/2016.
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A köztársasági elnök 143/2016. (V. 18.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
hozzájárulok Olav Berstad rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Norvég Királyság magyarországi rendkívüli 
és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2016. április 28.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. május 4.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02552-2/2016.

A köztársasági elnök 144/2016. (V. 18.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
hozzájárulok Maximiliano Gabriel Gregorio Cernadas rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek az  Argentin 
Köztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti 
székhellyel.

Budapest, 2016. április 28.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. május 4.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02553-2/2016.
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A Kormány 1242/2016. (V. 18.) Korm. határozata
az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében („EUTM Mali”) történő további magyar katonai szerepvállalásról

A Kormány az Alaptörvény 47. cikk (3) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva:
 1. Magyarország európai uniós tagságából folyó kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az  Európai Unió közös 

biztonság- és védelempolitikája megerősítéséhez való nemzeti hozzájárulásként – az  Európai Unió Tanácsának 
döntése alapján – engedélyezi, hogy az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében („EUTM Mali”) a Magyar Honvédség 
állományából legfeljebb 15 fő (váltási időszakban legfeljebb 30 fő) a művelet mandátumában meghatározott ideig, 
de legfeljebb 2018. május 18-ig részt vegyen, amely időtartamba a kitelepülés és a visszatelepülés időtartama nem 
számít bele;

 2. visszavonja az  Európai Unió Mali Kiképző Műveletében („EUTM Mali”) történő további magyar katonai 
szerepvállalásról szóló 1308/2014. (V. 14.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1243/2016. (V. 18.) Korm. határozata
a 2019. évi Masters Evezős Világbajnokság rendezési jogának megszerzése érdekében szükséges 
kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1.  támogatja, hogy a  Magyar Evezős Szövetség a  Nemzetközi Evezős Szövetségnél megpályázza a  2019. évi Masters 

Evezős Világbajnokság (a továbbiakban: Világbajnokság) megrendezését;
 2.  a  sportról szóló 2004. évi I. törvény 50.  § (3)  bekezdés d)  pontja alapján, a  Nemzetközi Evezős Szövetség által 

megkívánt garanciát vállal a Világbajnokság sikeres megrendezéséhez;
 3.  felhívja az  emberi erőforrások miniszterét és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Világbajnokság rendezési 

jogának elnyerése esetén a  Világbajnokság sikeres megrendezéséhez szükséges mértékű állami támogatást  
a  2017., 2018. és a  2019. évi központi költségvetés sporttevékenység támogatását szolgáló, vonatkozó fejezeti 
kezelésű előirányzatán biztosítsák, illetve a központi költségvetés előkészítése során tervezzék.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. évi költségvetés terhére biztosítandó támogatás esetén folyamatos
 2018. és 2019. évi költségvetés terhére biztosítandó támogatás esetén a központi költségvetés 

tervezésével egyidejűleg

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1244/2016. (V. 18.) Korm. határozata
az Energiatakarékossági Hitel Alappal kapcsolatos feladatokról

A Kormány
 1. megszünteti a német szénsegélyből létrehozott Energiatakarékossági Hitel Alapot (a továbbiakban: Alap), továbbá 

az „Energia Központ” Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Kht. létrehozásáról, 
valamint az 1107/1999. (X. 8.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló 1031/2000. (IV. 7.) Korm. határozat 4. pontjával 
létrehozott Energiatakarékossági Tárcaközi Bizottságot;
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 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  Alapban lévő forrás felhasználásával energiahatékonysági 
programokat indítson, vissza nem térítendő támogatással ösztönözve Magyarország energiafelhasználásának 
csökkentését;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

 3. az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 35. Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati 
programok alcímét a 11. Energiahatékonyság javításának támogatása jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 4. elrendeli, hogy az  Alap Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (a továbbiakban: 
K&H Bank Zrt.) vezetett számláján lévő pénzeszköz kerüljön befizetésre a 3. pontban létrehozott előirányzat javára;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 5. elrendeli, hogy az Alapból korábban nyújtott hitelek hitelszerződéseiből eredő fizetési kötelezettségeket az adósok 
továbbra is a  K&H Bank Zrt. részére fizessék, melyet a  K&H Bank Zrt. rendszeres időközökben átutal a  3.  pontban 
megjelölt előirányzat javára és felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  K&H Bank Zrt.-vel az  ezt rögzítő 
megállapodást kösse meg;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. május 31.

 6. visszavonja a START-hitel Garancia Alapjáról szóló 3283/1991. Korm. határozat 3. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1245/2016. (V. 18.) Korm. határozata
az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról

 1. A Kormány a  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a  továbbiakban: 
Kvtv.) 19.  § (3)  bekezdésében és az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 33.  § (2)  bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva 2 760 193 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet  
XI. Miniszterelnökség fejezet, 33. Országvédelmi Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  azonnal

 2. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1614/2015. (IX. 8.) Korm. határozatban a „2016. június 30.” szövegrész helyébe a „2016. november 30.” szöveg lép.

 3. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1052/2014. (II. 11.) Korm. határozat 1. pont b) alpontjában a „2016. június 
30.” szövegrész helyébe a „2017. június 30.” szöveg lép.

 4. A Nemzetközi Marton Éva Énekverseny, a Nemzetközi Liszt Ferenc Zongoraverseny, a Nemzetközi Karmesterverseny, 
valamint a Nyári Nemzetközi Akadémia és Fesztivál támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1840/2015. (XI. 24.) Korm. határozat 
(a továbbiakban: Határozat)
a) 2. pont a) és d) alpontjában a „2016. június 30.” szövegrész helyébe a „2016. december 31.” szöveg,
b) 2. pont b) és c) alpontjában a „2016. június 30.” szövegrész helyébe a „2017. június 30.” szöveg
lép.

 5. A Kormány egyetért azzal, hogy a Határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen 
összegének változatlanul hagyása mellett – a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
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előirányzatok cím, 13. Művészeti tevékenységek alcím, 4. Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok 
támogatása jogcímcsoport K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 61,3 millió forintból  
7,0 millió forint a K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat, 2,3 millió forint a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat terhére kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

 6. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1905/2015. (XII. 8.) Korm. határozat 1.  pontjában a  „2016. június 30.” szövegrész helyébe a  „2016. június 30.,  
a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma Fejezet, 12. Művészeti intézmények cím javára átcsoportosított 779,9 millió 
forintból a Bogányi-zongorák magyar és külföldi közintézményekben történő elhelyezése és megvásárlása céljából 
átcsoportosított 764,5 millió forint tekintetében 2017. június 30.” szöveg lép.

 7. A Kormány egyetért azzal, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1943/2015. (XII. 15.) Korm. határozattal (a  továbbiakban: Határozat2) átcsoportosított 
3700,0 millió forint forrás a  Tokaj Borvidék szakmai feladatainak megvalósításához szükséges beruházások és 
programok támogatására, a  Tokaji Borvidék Borászati Közösségi Infrastruktúra Programhoz (a  továbbiakban: 
Program) kapcsolódó épületek létesítéséhez, a  Programot kiszolgáló további infrastrukturális fejlesztések 
megvalósításához, valamint a Program lebonyolítási költségeinek fedezésére is felhasználható.

 8. A Határozat2-ben a „2016. június 30.” szövegrész helyébe a „2017. június 30.” szöveg lép.
 9. A Kormány egyetért azzal, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-

átcsoportosításról szóló 1180/2016. (IV. 11.) Korm. határozat 1.  melléklete szerint – az  egyszeri előirányzat-
átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a  XI. Miniszterelnökség fejezet 7. Nemzeti 
Örökség Intézete cím javára a  K6. Beruházások kiemelt előirányzatra átcsoportosított 137 150 ezer forintból  
38 100 ezer forint a K7. Felújítások kiemelt előirányzat terhére kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

 10. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, 
az  Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a  pártalapítványok tartalékának 
átcsoportosításáról, az Összevont szakellátás jogcím előirányzatának megemeléséről és egyes kormányhatározatok 
módosításáról szóló 1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat 4. pontjában az „55,0 millió forint és” szövegrész helyébe 
az „55,0 millió forint tekintetében 2016. augusztus 31.,” szöveg lép.

 11. A Kormány egyetért azzal, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1182/2016. (IV. 11.) Korm. határozat 
1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – 
a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység 
támogatása alcím, 4. Versenysport támogatása jogcímcsoport javára a  K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzatra 
átcsoportosított 37,9 millió forint a  K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat terhére kerüljön 
felhasználásra és elszámolásra.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1245/2016. (V. 18.) Korm. határozathoz

I. Országgyűlés
XI. Miniszterelnökség
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

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

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

hatása
I. Országgyűlés

25 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
346528 1 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

K1 Személyi juttatások 6 190
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 670
K3 Dologi kiadások 12 140

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

33 Hazai fejlesztési programok
302735 4 Hazai fejlesztési programok célelőirányzat

K5 Egyéb működési célú kiadások 187 463
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

005214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása
K1 Személyi juttatások 10 000
K3 Dologi kiadások 30 000

218672 11 Közgyűjtemények
K1 Személyi juttatások 6 090
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 610
K3 Dologi kiadások 30 000

218605 12 Művészeti intézmények
K1 Személyi juttatások 4 370
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 180
K3 Dologi kiadások 11 950

338139 19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
K1 Személyi juttatások 36 500
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 750
K3 Dologi kiadások 122 500

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Egyéb feladatok támogatása

355162 2
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 495 900
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 194 100

23 Sporttevékenység támogatása
025155 4 Versenysport támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 295 200
359195 34 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019.) Budapesten támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 197 530
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40 000

XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia
303113 4 MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek

K1 Személyi juttatások 5 600
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 400
K3 Dologi kiadások 2 000

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
42 Alapok támogatása

263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 23 000

LXV. Bethlen Gábor Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások 
emlékéve programjainak támogatása
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4 Alapból nyújtott támogatások
333673 3 Magyarság Háza program támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 21 500
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 500

XI. Miniszterelnökség
343506 8 VERITAS Történetkutató Intézet

K1 Személyi juttatások 4 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 080
K3 Dologi kiadások 28 970

271734 33 Országvédelmi Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások -2 760 193

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

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

hatása
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 21 500
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 500

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

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

hatása
I. Országgyűlés

25 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
346528 1 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 20 000

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

33 Hazai fejlesztési programok
302735 4 Hazai fejlesztési programok célelőirányzat 187 463

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
005214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 40 000
218672 11 Közgyűjtemények 37 700
218605 12 Művészeti intézmények 17 500
338139 19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 168 750

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Egyéb feladatok támogatása

355162 2 1 690 000
23 Sporttevékenység támogatása

025155 4 Versenysport támogatása 295 200
359195 34 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019.) Budapesten támogatása 237 530

XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia
303113 4 MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek 9 000

XI. Miniszterelnökség
343506 8 VERITAS Történetkutató Intézet 34 050

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 2 760 193 2 760 193
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

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

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások 
emlékéve programjainak támogatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.)  a költségvetési évben egyszeri jellegű
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A Kormány 1246/2016. (V. 18.) Korm. határozata
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek a Ludovika-projekt keretében érintett ingatlanjai helyzetének 
rendezéséről, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról

A Kormány
 1. továbbra is támogatja a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a  Ludovika Campusban állami beruházás 

egyes programelemeinek megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és a  források biztosításáról szóló 
1512/2015. (VII. 23.) Korm. határozatban foglaltakat;

 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében 
eljárva a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem vagyonkezelésében lévő, Budapest XI. kerület, Ménesi út 5. szám alatti 
ingatlant terhelő, a  Budapest Főváros Önkormányzata javára biztosított használati jog megváltása érdekében 
45,2  millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2016.  évi központi költségvetéséről szóló 
2015.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és 
kiadások fejezet, 2. Az  állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 2. Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások 
alcím, 3.  Egyéb vagyonkezelési kiadások jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 
14. Nemzeti Közszolgálati Egyetem cím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal
 3. támogatja a  Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Raoul Wallenberg Szakközépiskolája 

és Szakiskolája Budapest VI. kerület, Rippl-Rónai u. 22. szám alatti ingatlanban (a  továbbiakban: Ingatlan) történő 
elhelyezését és ennek érdekében
a) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján gondoskodjon
aa) a szükséges hozzájárulások Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére történő kiadásáról,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

ab) a felújítási munkálatok elvégzéséről azzal, hogy azok beszerzése a  műemléki közbeszerzési 
keret-megállapodás keretében történjen,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

ac) az Ingatlan Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképző Centrum részére történő 
vagyonkezelésbe adásáról,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az Ingatlan felújításának befejezéséig

b) felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a beruházás forrásigényének 
végleges meghatározását követően gondoskodjanak az Ingatlan felújításához szükséges forrás rendelkezésre 
bocsátásáról;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: kiviteli tervek jóváhagyásához igazodva

 4. egyetért a „Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban” beruházás megvalósítása kapcsán 
a  projekt megvalósításának helyszínéül kijelölt Budapest 36030 helyrajzi számú ingatlan (a  továbbiakban: 36030 
helyrajzi számú ingatlan) idegen tulajdonban lévő 13817/263460 tulajdoni hányadának állami tulajdonba 
kerülésével és ennek érdekében
a) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az MNV Zrt. bevonásával kezdje meg a tárgyalásokat az idegen 

tulajdonban lévő ingatlanrész tulajdonjogának megszerzése érdekében,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

b) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  tárgyalások eredményétől függően 
a tulajdonszerzéshez szükséges forrás biztosításáról,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében
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c) a tárgyalások eredménytelensége esetén a  beruházás megvalósítása érdekében a  nemzeti fejlesztési 
miniszter tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban 
az állam tulajdonszerzése érdekében;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az a) alpont végrehajtásával összhangban

 5. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  36030 helyrajzi számú ingatlanon a  Budapesti 
Közlekedési Vállalat Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: BKV Zrt.) fennálló tulajdoni 
hányada kapcsán lebonyolítandó ingatlancsere vonatkozásában a  BKV Zrt. részéről felmerült kártalanítási igény 
megtérítéséhez 80,1 millió forint biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 
és kiadások fejezet javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 6. felhívja az  egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztost, hogy a  36030 helyrajzi 
számú ingatlanon történő beruházási munkálatok vonatkozásában a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem bevonásával 
intézkedjen a  Budapest Főváros Önkormányzata mint a  BKV Zrt. tulajdonosa, illetve a  BKV Zrt. mint a  Ludovika 
Campus Ingatlan résztulajdonosa részéről együttes, az  érintett tulajdoni hányadnak a  Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem általi megszerzése előtti fejlesztési munkálatok elvégzése érdekében szükséges tulajdonosi hozzájárulás 
megszerzéséről, és ennek birtokában a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem kezdje meg a  beruházást az  érintett 
területen;

Felelős: egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő: azonnal

 7. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  MNV Zrt. útján kezdje meg a  tárgyalásokat a  Balassa János 
Rendelőintézetet terhelő használati jog jogosultjaival, annak megszüntetése és az  épület Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem javára történő mielőbbi vagyonkezelésbe adása érdekében.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1246/2016. (V. 18.) Korm. határozathoz

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

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

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

hatása
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások

278434 3 Egyéb vagyonkezelési kiadások
K3 Dologi kiadások -45,2

XI. Miniszterelnökség
304191 14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem

K6 Beruházások 45,2

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

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

hatása

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

304191 14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 45,2

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 45,2 45,2
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

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

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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A Kormány 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozata
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 1. A Kormány
a) megállapítja az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretét az  1.  melléklet 

szerint,
b) elfogadja a 2. melléklet szerint az ott felsorolt projektek kiemelt projektként történő nevesítését,
c) hozzájárul az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program vonatkozásában tervezett eredményességi 

tartalék tekintetében felhívás meghirdetéséhez,
d) jóváhagyja, hogy az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének pénzügyi 

kerete meghaladja az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program pénzügyi keretét azzal, hogy ezen 
alpontban meghatározott pénzügyi keretek közötti különbözetre kötelezettség nem vállalható,

e) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, gondoskodjon arról, hogy az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív 
Program egyes prioritásai keretének 90%-át meghaladó összegre vonatkozó kötelezettség vállalására csak 
annak a Kormány egyedi ügyben hozott nyilvános határozatával történő jóváhagyása alapján kerüljön sor,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

f ) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy ha az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program egy 
prioritása keretében támogatni kívánt, folyamatban lévő vagy már lefolytatott közbeszerzési eljárással – ide 
értve a feltételes közbeszerzést is – rendelkező projektek támogatási igénye meghaladja e prioritás pénzügyi 
keretének 130%-át, további közbeszerzési eljárás megindíthatóságáról az  irányítása, felügyelete és szakmai 
irányítása alatt álló szervezet, valamint a  tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaság projektje 
esetén egyedileg, projektenként külön hozzon döntést.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. Hatályát veszti az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének 

megállapításáról szóló 1844/2015. (XI. 24.) Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2016. évi 70. szám

 
5435

1. melléklet az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozathoz

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési kerete

 1.  Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javításáról szóló 1. prioritás

A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)
Felhívás meghirdetésének módja Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2. IKOP-1.1.0-15 Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása 314,89 kiemelt
Meghirdetve:

2015. december 4.

 2.  Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javításáról szóló 2. prioritás

A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)
Felhívás meghirdetésének módja Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2. IKOP-2.1.0-15
Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség 

javítása
459,33 kiemelt

Meghirdetve:
2015. december 4.

 3.  Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javításáról szóló 3. prioritás

A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)
Felhívás meghirdetésének módja Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2. IKOP-3.1.0-15
Fenntartható városi közlekedés fejlesztése 

és elővárosi vasúti elérhetőség javítása 
a Közép-magyarországi régióban

211,07 kiemelt
Meghirdetve:

2015. december 4.

3. IKOP-3.2.0-15
Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és 

elővárosi vasúti elérhetőség javítása a kevésbé 
fejlett régiókban

119,53 kiemelt
Meghirdetve:

2015. december 4.

 4.  TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javításáról szóló 4. prioritás

A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)
Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett 

ideje

2. IKOP-4.1.0-15 TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása 110,71 kiemelt
Meghirdetve:

2016. március 1.
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2. melléklet az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozathoz

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program nevesített kiemelt projektjei

A B C D E

1.
Felhívás azonosító 

jele
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív támogatási 

kerete (Mrd Ft)
Szakmai elvárások

2. IKOP-1.1.0-15
M86 Csorna–Hegyfalu közötti szakasz 

megvalósítása – szakaszolt projekt

NIF Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő zártkörűen 

működő Részvénytársaság 
(a továbbiakban: NIF Zrt.)

15,8
(92,33% támogatási 

intenzitás szerint 
csökkentett összeg)

2×2 sávos autópálya építése.

3. IKOP-1.1.0-15
8. sz. főút Székesfehérvár–Feketehegy 

elkerülő megvalósítása – szakaszolt projekt
NIF Zrt.

1,73
(78,7% támogatási 
intenzitás szerint 

csökkentett összeg)

2×2 sávos emelt sebességű főút építése.

4. IKOP-1.1.0-15
8. sz. főút Várpalota elkerülő I. ütem 
megvalósítása – szakaszolt projekt

NIF Zrt.

11,22
(78,7% támogatási 
intenzitás szerint 

csökkentett összeg)

2×2 sávos emelt sebességű főút építése.

5. IKOP-1.1.0-15

A TEN-T közúti hálózat 
közlekedésbiztonságának, szolgáltatási 

színvonalának, fenntarthatóságának 
javítását célzó, az üzemeltetési, fenntartási 
telephelyek fejlesztése – szakaszolt projekt

Magyar Közút Nonprofit 
Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 
(a továbbiakban: MK NZrt.)

2,1
(becsült támogatási 

intenzitás: 100%)

A támogatást igénylő azon üzemmérnökségeinek 
fejlesztése, amelyek 2016-tól transzeurópai 
közlekedési hálózat (a továbbiakban: TEN-T) részét 
képező autópályák üzemeltetési feladatait is ellátják 
(Szombathely, Csorna, Szolnok).

6. IKOP-1.1.0-15
M7 Érd, Iparos úti csomópont átépítése – 

szakaszolt projekt
NIF Zrt.

0,654
(támogatási intenzitás: 

100%)

Az M7 autópálya érdi csomópontjának és a kapcsolódó 
utak kapacitásbővítésének kivitelezése.

7. IKOP-1.1.0-15
M0 autóút kiegészítő munkái – szakaszolt 

projekt
NIF Zrt.

3,27
(becsült támogatási 

intenzitás: 100%)

M7–M0 gyorsforgalmi utak törökbálinti csomópontjának 
átépítése és az M0 útgyűrű déli szektor 3+200–11+650 
kilométerszelvényei közötti zajárnyékoló fal kivitelezése.

8. IKOP-1.1.0-15

Tengelysúly- és össztömegmérő állomás 
kiépítése az M7 autópálya 192 km 

szelvényében lévő kétoldali pihenőhely 
(Zalakomáromi pihenő) – szakaszolt 

projekt

NIF Zrt.
0,45

(támogatási intenzitás: 
100%)

Kétoldali tengelysúlymérő és össztömegmérő állomások 
kialakítása.
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9. IKOP-1.1.0-15
M4 Berettyóújfalu–Nagykereki, országhatár 

közötti szakasz megvalósítása
NIF Zrt.

69,66
(90,0% becsült támogatási 

intenzitás szerint 
csökkentett összeg)

2×2 sávos autópálya építése.

10. IKOP-1.1.0-15

M35 (I. ütem) 4. sz. főút – 481. sz. 
főút közötti szakasz és a 481. sz. főút 

megvalósítása, valamint M35 (II. ütem)  
481. sz. főút – Berettyóújfalu közötti 

szakasz megvalósítása

NIF Zrt.

67,5
(90,0% becsült támogatási 

intenzitás szerint 
csökkentett összeg)

2×2 sávos autópálya építése és a 481. számú főút 
építése.

11. IKOP-1.1.0-15
M34 Vásárosnamény–Záhony közötti 

szakasz előkészítése
NIF Zrt.

2,67
(90,0% becsült támogatási 

intenzitás szerint 
csökkentett összeg)

2×2 sávos autóút előkészítése.

12. IKOP-1.1.0-15
M0 Déli szektor fejlesztése (I. ütem)  

(Deák Ferenc mederhíd felszerkezet cseréje 
nélkül)

NIF Zrt.
27,69

(támogatási intenzitás: 
100%)

Burkolatcsere, út- és műtárgy-rekonstrukció kivitelezése.

13. IKOP-1.1.0-15

Burkolat-megerősítés, valamint 
forgalombiztonsági és környezetvédelmi 
beavatkozások a gyorsforgalmi úthálózat 
forgalomnak leginkább kitett szakaszain

MK NZrt.
10,59

(becsült támogatási 
intenzitás: 100%)

Burkolat-megerősítés, közlekedésbiztonsági fejlesztések 
a gyorsforgalmi úthálózaton.

14. IKOP-1.1.0-15
M1 autópálya, Lajta, tengelysúlymérő 

állomás kiépítése
NIF Zrt.

4,02
(becsült támogatási 

intenzitás: 100%)
Irányonként egy-egy tengelysúlymérő állomás kiépítése.

15. IKOP-1.1.0-15
M6 Bóly–Ivándárda, országhatár közötti 

szakasz megvalósítása
NIF Zrt.

48,7
(becsült támogatási 

intenzitás: 100%)
2×2 sávos autópálya építése villányi csomóponttal.

16. IKOP-1.1.0-15
62. sz. főút Szabadegyháza elkerülő szakasz 

megvalósítása
NIF Zrt.

2,63
(77,39% támogatási 

intenzitás szerint 
csökkentett összeg)

2×1 sávos főút építése.
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17. IKOP-1.1.0-15
M1 Hegyeshalom, országhatár átkelési 

szakasz akadálymentesítés
NIF Zrt.

5,0
(támogatási intenzitás: 

100%)

A határátkelőhely területén a határ akadálymentes 
átlépése érdekében a korábbi határellenőrzést szolgáló 
létesítmények megszüntetése. A projekt tervezése során 
meg kell oldani az autópálya folyamatos, főpályaként 
történő átvezetését, a pályáról való határ előtti le- és 
felhajtás biztosításával, valamint az egyéb területek 
hasznosítását, a tervezett fejlesztések figyelembevételét, 
az ellenőrzés lehetőségének biztosítását. A projekt 
megvalósítása révén a schengeni határok átjárhatóságát 
lassító határállomás területének rehabilitálását, ezzel 
párhuzamosan az átkelési sebesség jelentős növelését is 
el kell végezni.

18. IKOP-1.1.0-15
M30 Miskolc–Tornyosnémeti közötti 

szakasz megvalósítása
NIF Zrt.

147,6
(90% becsült támogatási 

intenzitás szerint 
csökkentett összeg)

2×2 sávos autópálya építése.

19. IKOP-1.1.0-15
M9 Vasvár és Zalaegerszeg közötti szakasz 

előkészítése (M75 csomóponttal)
NIF Zrt.

3,96
(90,0% becsült támogatási 

intenzitás szerint 
csökkentett összeg)

2×2 sávos autóút építésének előkészítése (tervezés).

20. IKOP-1.1.0-15
M2 Budapest–Vác közötti szakasz 

fejlesztése
NIF Zrt.

35,55
(90% becsült támogatási 

intenzitás szerint 
csökkentett összeg)

2×2 sávos autópályává fejleszthető autóút építése 
bekötőutak nélkül.

21. IKOP-1.1.0-15
8. sz. főút Várpalota elkerülő II. ütem 

megvalósítása
NIF Zrt.

5,14
(78,7% támogatási 
intenzitás szerint 

csökkentett összeg)

A 8. számú főút Várpalotát elkerülő szakasza I. üteme 
keretében elkészült útszakasznak a 8. számú főút eredeti 
nyomvonalába történő visszakötésének megépítése 
külön szintű pétfürdői csomópont építésével.

22. IKOP-1.1.0-15
M0 Északi szektor, 11. sz. főút – 10. sz. főút 

közötti szakasz előkészítése
NIF Zrt.

1,74
(becsült támogatási 

intenzitás: 100%)

2×2 sávos, részben alagútban vezetett autóút építésének 
előkészítése (tervezés).

23. IKOP-1.1.0-15
M0 Nyugati szektor, 10. sz. főút – M1 

autópálya közötti szakasz előkészítése
NIF Zrt.

0,683
(becsült támogatási 

intenzitás: 100%)

2×2 sávos, részben alagútban vezetett autóút 
építésének előkészítése (megvalósíthatósági tanulmány 
és környezeti hatástanulmány elkészítése).
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24. IKOP-1.1.0-15
M30 Tornyosnémeti–Tornyosnémeti, 

országhatár közötti szakasz megvalósítása
NIF Zrt.

4,32
(90% becsült támogatási 

intenzitás szerint 
csökkentett összeg)

2×2 sávos autóút építése.

25. IKOP-1.1.0-15

55. sz. főút Mórahalom elkerülő és 
megyehatár közötti szakaszán 115 kN 

tengelyterhelésre történő burkolat 
megerősítés és a főúttal párhuzamosan 

kerékpárút kivitelezési munkáinak 
elvégzése

NIF Zrt.

5,79
(75,14% támogatási 

intenzitás szerint 
csökkentett összeg)

Az 55. számú főút burkolatának 11,5 tonnás 
tengelyterhelésre történő megerősítése, és a főúttal 
párhuzamos kerékpárút kivitelezése.

26. IKOP-1.1.0-15
M7 autópálya és 710. sz. főút 

csomópontjának kialakítása, 710. sz. főúti 
bekötéssel

NIF Zrt.

6,2
(93% támogatási 
intenzitás szerint 

csökkentett összeg)

Az M7 autópálya és a 710. számú főút csomópontjának 
kialakítása, valamint a 710. számú főúti bekötés 
megvalósítása.

27. IKOP-1.1.0-15
M86 gyorsút Szombathely és 

Egyházasrádóc közötti szakasz előkészítése
NIF Zrt.

2,00
(becsült támogatási 

intenzitás:100%)
2×2 sávos gyorsút előkészítése (tervezés, engedélyezés).

28. IKOP-1.1.0-15

Mogyoród és Fót megközelítését szolgáló 
új M3 autópálya csomópont, valamint 

a csomópont és a 2101. j. út közötti szakasz 
megvalósítása

NIF Zrt.
5,00

(becsült támogatási 
intenzitás: 100%)

Az M3 autópályán csomópont, továbbá e csomópont és 
a 2101. jelű összekötő út közötti útszakasz kiépítése.

29. IKOP-1.1.0-15

Építési engedélyezési eljárás nélkül 
megvalósítható közlekedésbiztonsági 

beruházások a gyorsforgalmi úthálózaton – 
szakaszolni tervezett projekt

MK NZrt.
1,01

(támogatási intenzitás: 
100%)

A közlekedésbiztonságot javító beton terelőfalak építése 
az M3, az M5 és az M7 autópálya egyes szakaszain.

30. IKOP-1.1.0-15
M8 autóút Körmend–Rábafüzes, 
országhatár szakasz 2×2 sávos

előkészítése és építése
NIF Zrt.

78,5
(támogatási intenzitás: 

100%)
2×2 sávos autóút előkészítése és építése.

31. IKOP-2.1.0-15
Bajánsenye–Boba ETCS2 vonatbefolyásoló 

rendszer kiépítése – szakaszolt projekt
NIF Zrt.

0,91
(támogatási intenzitás: 

100%)

Az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer 
2. szintjének megfelelő (a továbbiakban: ETCS2) 
biztosítóberendezés telepítése.
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32. IKOP-2.1.0-15

Gyoma–Békéscsaba biztosítóberendezés 
korszerűsítése és Békéscsaba vasútállomás, 

Ferencváros–Lőkösháza ETCS2 
vonatbefolyásoló rendszer kiépítése (III/I.b. 

ütem) – szakaszolt projekt

NIF Zrt.
13,53

(támogatási intenzitás: 
100%)

Biztosítóberendezés korszerűsítése és komplex 
állomásfejlesztés, a Ferencváros–Lőkösháza 
vonalszakaszon ETCS2 biztosítóberendezés telepítése.

33. IKOP-2.1.0-15
GSM-R távközlési hálózat kiépítése – 

szakaszolt projekt

NISZ Nemzeti 
Infokommunikációs 

Szolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

6,46
(támogatási intenzitás: 

100%)

Európai uniós fejlesztésű rádiós kommunikációs és 
forgalomirányítási rendszer kiépítése 905 kilométeren.

34. IKOP-2.1.0-15
GSM-R távközlési hálózat kiépítése II. ütem 

előkészítés
NIF Zrt.

0,5
(támogatási intenzitás: 

100%)

Európai uniós fejlesztésű rádiós kommunikációs és 
forgalomirányítási rendszer kiépítése 1454 kilométeren, 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (a továbbiakban: 
CEF) révén finanszírozott projekt előkészítése.

35. IKOP-2.1.0-15
Ferencváros–Székesfehérvár ETCS2 

vonatbefolyásoló rendszer kiépítése – 
szakaszolt projekt

NIF Zrt.
3,6

(támogatási intenzitás: 
100%)

ETCS2 biztosítóberendezés telepítése.

36. IKOP-2.1.0-15
Székesfehérvár vasútállomás korszerűsítése 

– szakaszolt projekt
NIF Zrt.

11,04
(támogatási intenzitás: 

100%)

Az állomás vasúti pályájának és biztosítóberendezésének 
korszerűsítése, valamint ETCS2 biztosítóberendezés 
kiépítése.

37. IKOP-2.1.0-15
GYSEV központi forgalomirányítás 

kiépítése – szakaszolt projekt

Győr-Sopron-Ebenfurti 
Vasút Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 
(a továbbiakban: GYSEV 

Zrt.)

2,8
(támogatási intenzitás: 

100%)
Központi forgalomirányító berendezés telepítése.

38. IKOP-2.1.0-15
Szombathely–Zalaszentiván vasútvonal 

korszerűsítése
GYSEV Zrt.

15,0
(támogatási intenzitás: 

100%)

A vasútvonal villamosítása, peronépítés, 
biztosítóberendezés-átalakítás, pályaépítés és 
vágányhálózati módosítások.

39. IKOP-2.1.0-15
Nagyút–Mezőkeresztes-Mezőnyárád szűk 

keresztmetszet kiváltás (nyíltvonal) – 
szakaszolt projekt

MÁV Magyar Államvasutak 
Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 
(a továbbiakban: MÁV Zrt.)

0,3
(támogatási intenzitás: 

100%)

Az állomások közötti nyíltvonali pályaszakaszok 
helyreállítása a kiépítéskori 120 km/óra 
sebességre. Nagygépes alépítmény-megerősítés és 
felépítménycsere, felsővezetéki oszlopok részleges 
kiváltása.
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40. IKOP-2.1.0-15
Állomásfejlesztési és integrált 

ügyfélszolgálat fejlesztési program 
(Kormányablakok) – szakaszolt projekt

MÁV Zrt.
6,7

(támogatási intenzitás: 
100%)

Vasútállomások felvételi épületének tervezése, 
engedélyeztetése és korszerűsítése.
Integrált ügyfélszolgálatok tervezése és kivitelezése 
nagyobb forgalmú vasúti állomásépületekben.

41. IKOP-2.1.0-15
Infrastruktúra és gördülőállomány 

karbantartó szoftver és IT alkalmazás 
konszolidáció – szakaszolt projekt

MÁV Zrt. és MÁV-START 
Vasúti Személyszállító 
Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 
(a továbbiakban: 
MÁV-START Zrt.) 

konzorciuma

1,07
(támogatási intenzitás: 

100%)

Szoftverfejlesztés, amivel az üzemeltetési, 
karbantartási, felújítási folyamatok áttekinthetőbbé 
és optimalizálhatóvá, a vonatkozó anyagigények, 
gépigények időben tervezhetőkké válnak. A cégcsoport 
szintjén egységes irányítási rendszer kialakítása, a lehető 
legnagyobb költséghatékonyság érdekében.

42. IKOP-2.1.0-15
MÁV Zrt. közlekedésbiztonsági projektjei – 

szakaszolt projekt
MÁV Zrt.

5,11
(támogatási intenzitás: 

100%)

1. A vasúti átjárók biztonságának növelése [szintbeni 
közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése 
(Sorompó I–II. program), vonatérzékelés korszerűsítési 
projekt, vasúti átjáróban videómegfigyelő rendszer 
telepítése (V-tanú)],
2. diagnosztikai és monitoring rendszerek 
[járműdiagnosztikai rendszer (hőnfutásjelző, 
tengelyterhelés mérő, űrszelvény vizsgáló berendezés), 
valamint Videós Pályafelügyeleti Rendszer (VPR)] 
telepítése.

43. IKOP-2.1.0-15
Érden a Szent István utcai – TEN-T 

vasútvonalak feletti – felüljárók építése
NIF Zrt.

1,5
(támogatási intenzitás: 

100%)

A 30a és a 40a vasútvonal felett közúti felüljárók 
létesítése, és a kapcsolódó útépítés, útfelújítás elvégzése.

44. IKOP-2.1.0-15
9 db 200 férőhelyes motorvonat beszerzése 
a 30a-20 sz., illetve a 80 sz. vasútvonalakra

MÁV-START Zrt.
16,31

(támogatási intenzitás: 
100%)

A projekt 9 db 200 ülőhelyes, 160 km/h sebességű 
elővárosi villamos motorvonat beszerzésére irányul, 
ETCS2 felszereltséggel.

45. IKOP-2.1.0-15
6 db 200 férőhelyes motorvonat 
beszerzése az 1. sz. vasútvonalra

MÁV-START Zrt.
10,89

(támogatási intenzitás: 
100%)

A projekt 6 db 200 ülőhelyes, 160 km/h sebességű 
elővárosi villamos motorvonat beszerzésére irányul, 
ETCS2 felszereltséggel.

46. IKOP-2.1.0-15
Szűk keresztmetszet kiváltás előkészítése 

a MÁV hálózatán
NIF Zrt.

3,0
(támogatási intenzitás: 

100%)

A vasútvonalak sebességkorlátozásainak 
megszüntetését, kiépítéskori állapot helyreállítását célzó 
felújítások megvalósíthatósági és engedélyezési tervek 
készítése.
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47. IKOP-2.1.0-15
Vámosgyörk–Mezőkeresztes-Mezőnyárád 
szűk keresztmetszet kiváltás (állomások)

NIF Zrt.
10,8

(támogatási intenzitás: 
100%)

Állomási átmenő vágányok alépítményének 
megerősítése és felépítményének cseréje, kitérőkörzetek 
és peronok felújítása, akadálymentesítése.

48. IKOP-2.1.0-15
Szántód-Kőröshegy–Balatonszentgyörgy 
vasútvonal korszerűsítése és kiegészítő 

munkák elvégzése
NIF Zrt.

72,41
(támogatási intenzitás: 

100%)

Szántód-Kőröshegy–Balatonszentgyörgy között a pálya 
és a biztosítóberendezés korszerűsítése, részleges 
második vágány (Balatonszemes és Balatonlelle felső 
között) kiépítése. Lepsény és Siófok állomásokon 
sínkorona felett 55 cm magas peronok kiépítése, 
a Lepsény–Szántód-Kőröshegy vonalszakaszon 
kiegészítő alépítményi és magasépítményi munkák 
elvégzése.

49. IKOP-2.1.0-15
Sopron–Szombathely–Szentgotthárd 

ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése
GYSEV Zrt.

10,0
(támogatási intenzitás: 

100%)
ETCS2 biztosítóberendezés telepítése.

50. IKOP-2.1.0-15

Püspökladány–Ebes–Apafa vasútvonal 
korszerűsítése, Debrecen állomás részleges 

átépítése és Szajol–Debrecen–Apafa 
vasútvonalon ETCS2 vonatbefolyásoló 

rendszer kiépítése

NIF Zrt.
127,5

(támogatási intenzitás: 
100%)

Pályarekonstrukció és ETCS2 biztosítóberendezés 
telepítése Szajol–Debrecen–Apafa között. Cél  
a 160 km/órás sebesség bevezetése. Debrecen állomás 
vasúti pályájának és felsővezetékének korszerűsítése, 
a Domino D70 típusú biztosítóberendezést átalakítása, 
magasépítmény nélkül, az intermodális csomóponttal 
összhangban.

51. IKOP-2.1.0-15
Vasúti vontatási energiaellátás fejlesztése 

a MÁV hálózatán
NIF Zrt.

10,0
(támogatási intenzitás: 

100%)

18 vontatási alállomás felújítása és bővítése, 
felsővezetéki rendszer felújítása a hálózat 
túlterhelésének és feszültségleesések csökkentése 
érdekében.

52. IKOP-2.1.0-15
MÁV 300–600 férőhelyes motorvonatok 

beszerzése
MÁV-START Zrt.

82,2
(támogatási intenzitás: 

100%)

30 db 300–600 ülőhelyes, 160 km/h sebességű elővárosi 
villamos motorvonat beszerzése ETCS2 felszereltséggel.

53. IKOP-2.1.0-15 GYSEV motorvonat beszerzés GYSEV Zrt.
18,5

(támogatási intenzitás: 
100%)

10 db villamos-motorvonat beszerzése.

54. IKOP-2.1.0-15 Szombathely vasútállomás korszerűsítése GYSEV Zrt.
29,9

(támogatási intenzitás: 
100%)

Komplex állomási korszerűsítés.
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55. IKOP-2.1.0-15

Közlekedésbiztonság javítási 
program a MÁV hálózatán II. ütem – 

Közlekedésbiztonságot és pályakapacitást 
növelő technológiai fejlesztések és 

eszközök

NIF Zrt.
18,1

(támogatási intenzitás: 
100%)

Szintbeli közúti-vasúti átjárók közlekedésbiztonsági 
fejlesztése. Pályakapacitást növelő és vasútüzemi 
hatékonyságot javító vasúti eszközök, fejlesztések.

56. IKOP-2.1.0-15 Hídrekonstrukciós program I. ütem NIF Zrt.
8,1

(támogatási intenzitás: 
100%)

9 híd átépítésének előkészítése és kivitelezése.

57. IKOP-2.1.0-15
Déli összekötő vasúti Duna-híd 
korszerűsítésének előkészítése

NIF Zrt.
1,24

(támogatási intenzitás: 
100%)

Tanulmányszintű vizsgálat kitekintéssel CEF kivitelezési 
pályázathoz: vasúti pálya és műtárgyak újjáépítésének és 
kapacitásbővítésének előkészítése.

58. IKOP-2.1.0-15
Budapest Liszt Ferenc nemzetközi 

repülőtér kötöttpályás kapcsolatának 
kialakításának előkészítése

NIF Zrt.
1,7

(támogatási intenzitás: 
100%)

Tanulmányszintű vizsgálat és tervezés CEF kivitelezési 
pályázathoz: kétvágányú, villamosított vasútvonal építés 
új nyomvonalon.

59. IKOP-2.1.0-15
Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő 

infrastrukturális továbbfejlesztése – 
szakaszolt projekt

Észak-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság

2,92
(támogatási intenzitás: 

100%)

A projekt célja függőleges partfal kialakítása, partfalak 
mögötti területek kiépítése, közvetlen vasúti rakodás 
és darupálya kialakítása, kapcsolódó közúti kiszolgálás 
fejlesztése és közművesítés kiépítése a trimodalitás 
megvalósítása érdekében.

60. IKOP-2.1.0-15 MAHART Mobil Árvízvédelmi Gát MAHART-Szabadkikötő Zrt.
1,36

(támogatási intenzitás: 
100%)

A projekt célja az árvízvédelmi védvonalon mobilgát 
építése a teljes kikötői infrastruktúra csepeli 
szabadkikötői területén, különösen a Közlekedés 
Operatív Programból finanszírozott fejlesztések, és 
a környező városrészek védelme érdekében, továbbá 
kapcsolódó töltésépítési és gátkorona burkolatépítési 
feladatok, valamint gátelemek tárolásához szükséges 
csarnoképület építése.

61. IKOP-2.1.0-15
Új országos közforgalmú kikötő kiépítése 

Mohácson
Mohács Város 

Önkormányzata

4,75
(támogatási intenzitás: 

100%)

A Duna 1448+660–1449+000 folyamkilométer-
szelvények közötti szakaszán új kikötőterület kiépítése.

62. IKOP-2.1.0-15 Bajai Közforgalmú Kikötő létesítése

Bajai Országos 
Közforgalmú 

Kikötőműködtető Korlátolt 
Felelősségű Társaság

3,66
(támogatási intenzitás: 

100%)

A projekt célja az úthálózat és parkoló-, rakodóterületek 
felújítása, partfal helyreállítása, valamint a hulladékok 
kezelésére alkalmas terület kialakítása.
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63. IKOP-2.1.0-15
Személyforgalmi kikötők támogatására 

vonatkozó projektcsomag

MAHART – PassNave 
Személyhajózási Korlátolt 

Felelősségű Társaság

0,5
(támogatási intenzitás: 

100%)

A Duna, mint TEN-T útvonal személyszállítási 
színvonalának megőrzése és kapacitásának fejlesztése.

64. IKOP-2.1.0-15 Balatoni vasútállomások rekonstrukciója NIF Zrt.
1,5

(támogatási intenzitás: 
100%)

A TEN-T vasútvonalon lévő balatoni vasútállomások 
korszerűsítése.

65. IKOP-2.1.0-15
Püspökladány–Biharkeresztes szűk 

keresztmetszet kiváltás és villamosítás
NIF Zrt.

23,8
(támogatási intenzitás: 

100%)
Vasút-villamosítás és kapcsolódó pályaépítési munkák.

66. IKOP-2.1.0-15
Zalaszentiván–Nagykanizsa szűk 

keresztmetszet kiváltás és villamosítás
NIF Zrt.

20,6
(támogatási intenzitás: 

100%)
Vasút-villamosítás és kapcsolódó pályaépítési munkák.

67. IKOP-3.1.0-15
Budapest villamos- és trolibusz 

járműprojekt I. ütem (kapcsolódó kocsiszín 
infrastruktúrával) – szakaszolt projekt

BKK Budapesti Közlekedési 
Központ Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság 
(a továbbiakban: BKK Zrt.)

26,75
(99,44% támogatási 

intenzitás szerint 
csökkentett összeg)

12 db 56 méter hosszúságú, 10 db 34 méter hosszúságú 
villamos beszerzése és a kapcsolódó infrastruktúra 
(kocsiszínek, dél-budai akadálymentesítés) fejlesztése.

68. IKOP-3.1.0-15
Budapest–Esztergom vasútvonal kiegészítő 

fejlesztések – szakaszolt projekt
NIF Zrt.

3,4
(támogatási intenzitás: 

100%)

Bécsi úti külön szintű keresztezés, Angyalföld–Újpest 
2. vágány kiépítése. A HÉV Aquincum megállóhelye 
peronjának áthelyezése, Angyalföld vasútállomás 
közvetlen átszállási kapcsolatainak fejlesztése új 
villamosmegálló létrehozásával és autóbuszmegálló 
áthelyezésével.

69. IKOP-3.1.0-15
Rákosrendező–Esztergom vasútvonal 

villamosítása, biztosítóberendezés 
korszerűsítése 

NIF Zrt.
20,3

(támogatási intenzitás: 
100%)

A vasútvonal jelenlegi nyomvonalának villamosítása. 
Angyalföld állomáson 2 db magasperon építése, 
új biztosítóberendezés létesítése és az állomás 
vágányhálózatának átépítése. Rákosrendező–Angyalföld 
között a kétvágányú vasúti pálya átépítése korrekciós 
nyomvonalon.

70. IKOP-3.1.0-15
Kelenföldi pályaudvar térségben P+R 
parkolók építése – szakaszolt projekt

Budapest Főváros 
Önkormányzata

1,65
(támogatási intenzitás: 

100%)

A projekt keretében 1500 db P+R parkoló tervezését és 
építését végzik el a következő helyszíneken:
a) Kelenföldön, vasúti vágányok helyén,
b) Kelenföldön, az Etele téri oldalon,
c) Kelenföldön, őrmezői oldalon 
az autóbusz-végállomásnál,
d) a Gyergyótölgyes úton.
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71. IKOP-3.1.0-15

M4 metró, M1–M7 autópálya Kelenföldi 
pályaudvar térsége, nyugati kijárat, 

M1–M7 autópálya bevezetés módosított 
csomópontjának előkészítése és 

megvalósítása átszállási csomópont –
szakaszolt projekt

Budapest Főváros 
Önkormányzata

1,7
(támogatási intenzitás: 

100%)

A projekt célja az M1–M7 autópálya fővárosi bevezető 
szakaszán módosított csomópont megvalósításához 
szükséges kiviteli tervek elkészítése és a módosított 
csomópont kivitelezése.

72. IKOP-3.1.0-15
M3 metró vonal infrastruktúra 

rekonstrukciója
 BKK Zrt.

137,5
(támogatási intenzitás: 

100%)

A budapesti M3-as metróvonal Kőbánya-Kispest és 
Újpest-központ állomások közötti vágányfelépítmény, 
alagútszerkezet, áramellátás, mozgólépcsők, távközlés, 
felügyeleti rendszerek és az állomások, valamint a Kőér 
utcai járműtelep rekonstrukciója, az állomások egy 
részének akadálymentesítése.

73. IKOP-3.1.0-15
Külső Bécsi úti villamosvonal  

(Vörösvári út–Aranyvölgy)

Budapest Főváros 
Önkormányzata vagy 

100%-os tulajdonában álló 
szervezet

10,2
(támogatási intenzitás: 

100%)

A villamosvonal meghosszabbítása a Bécsi úton 
a Vörösvári út és a Budapest–Esztergom vasútvonal 
Aranyvölgy megállóhelye között, valamint kapcsolódó 
P+R, B+R parkolók és helyközi autóbusz számára 
megállóhely létesítése.

74. IKOP-3.1.0-15
Kelenföld intermodális központ  

(Kelenföld/Őrmező)

Budapest Főváros 
Önkormányzata vagy 

100%-os tulajdonában álló 
szervezet

5,1
(támogatási intenzitás: 

100%)

Kelenföld-Őrmezőn új, fedett autóbusz-terminál 
létesítése, ami az építménykomplexum elhagyása nélkül 
teszi lehetővé az átszállást az M4-es metró, valamint 
a fővárosi közösségi közlekedés és a helyközi autóbuszok 
járatai között.

75. IKOP-3.1.0-15
1-es villamos meghosszabbítása  

az Etele térig
BKK Zrt.

8,5
(támogatási intenzitás: 

100%)

Az 1-es villamos meghosszabbítása a Fehérvári úttól 
Budapest-Kelenföld pályaudvarig, három új megállóhely 
építése. 

76. IKOP-3.1.0-15
A városi közlekedési eszközváltási 

pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók 
építése Budapesten

Budapest Főváros 
Önkormányzata vagy 

100%-os tulajdonában álló 
szervezet 

3,0
(támogatási intenzitás: 

100%)

Budapesti gyorsvasúti hálózathoz csatlakozó P+R 
rendszerű parkolók létesítése.

77. IKOP-3.1.0-15
Érd megyei jogú város közösségi 

közlekedésének fejlesztése
Érd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata

1,2
(támogatási intenzitás: 

100%)

15 db városi autóbusz beszerzése és kapcsolódó 
közösségi közlekedési fejlesztések Érden. 
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78. IKOP-3.2.0-15

Kecskemét város közösségi közlekedés 
fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós 

zóna megteremtése soros hibridhajtású 
alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével 

– szakaszolt projekt

Kecskemét Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

0,64
(94,35% támogatási 

intenzitás szerint 
csökkentett összeg)

25 db hibrid autóbusz beszerzése, a hozzájuk tartozó 
telephely, a telephelyhez vezető utak és 77 db 
megállóhely kivitelezése. A megállóhelyek intelligens 
utastájékoztatási rendszerrel való felszerelése.

79. IKOP-3.2.0-15

Kaposvár megyei jogú város közösségi 
közlekedésének fejlesztése keretében 

25 db földgázmotor (CNG – Euro 6 
szabvány) hajtású alacsonypadlós szóló, 
és 15 db azonos kivitelű, földgázmotor 

(CNG – Euro 6 szabvány) hajtású, a szóló 
autóbusszal azonos típuscsaládba tartozó, 
alacsonypadlós csuklós autóbusz szállítása, 

üzembe helyezése – szakaszolt projekt

A KAPOS HOLDING 
Közszolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 

és a Kaposvári 
Tömegközlekedési 

Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

konzorciuma

4,06
(97,5% támogatási 
intenzitás szerint 

csökkentett összeg)

Helyi közösségi közlekedési komplex autóbusz telephely 
kivitelezése a 40 db sűrített földgáz (a továbbiakban: 
CNG) hajtású autóbusz, és Kaposvár megyei jogú város 
közösségi közlekedését kiszolgáló környezetbarát 
meghajtású autóbuszok számára.

80. IKOP-3.2.0-15
Rákosrendező–Esztergom vasútvonal 

villamosítása, biztosítóberendezés 
korszerűsítése 

NIF Zrt.
25,4

(támogatási intenzitás: 
100%)

A vasútvonal jelenlegi nyomvonalának villamosítása 
és új biztosítóberendezés létesítése. Esztergom 
állomás részleges átépítése, Esztergom állomás 
mellé buszpályaudvar áttelepítése, Dorog 
állomáson a buszforduló kiépítése. Dorog, Leányvár, 
Esztergom-Kertváros és Esztergom állomásokon 
a biztosítóberendezés korszerűsítése.

81. IKOP-3.2.0-15
Szeged–Hódmezővásárhely vasútvonal 

városi-elővárosi tram-train rendszer 
megvalósítása

NIF Zrt.
13,25

(támogatási intenzitás: 
100%) 

Szeged–Hódmezővásárhely közötti városi-elővárosi 
tram-train rendszer kiépítése, Hódmezővásárhelyen 
villamos vonal kialakítása.

82. IKOP-3.2.0-15
Szeged–Hódmezővásárhely tram-train 

rendszer – járműbeszerzés
MÁV-START Zrt.

10,0
(támogatási intenzitás: 

100%)

Szeged–Hódmezővásárhely tram-train vonalra 8 db 
jármű beszerzése.

83. IKOP-3.2.0-15
Szeged–Hódmezővásárhely–Békéscsaba–

Gyula szűk keresztmetszet kiváltás és 
villamosítás

NIF Zrt.
43,2

(támogatási intenzitás: 
100%) 

A vasútvonal villamosítása és kapcsolódó pályaépítési 
munkák.

84. IKOP-3.2.0-15
Debrecen–Mátészalka pályarekonstrukció 

I. üteme
NIF Zrt.

13,2
(támogatási intenzitás: 

100%)
Pályarekonstrukció, szűk keresztmetszet kiváltása.
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85. IKOP-3.2.0-15
Debrecen–Mátészalka pályarekonstrukció 

II. üteme
NIF Zrt.

18,0
(támogatási intenzitás: 

100%)
Pályarekonstrukció, szűk keresztmetszet kiváltása.

86. IKOP-3.2.0-15
Debreceni intermodális személyszállítási 

központ létrehozása
NIF Zrt.

21,0
(támogatási intenzitás: 

100%)

Utazási módváltási kapcsolatok fejlesztése Debrecen 
vasúti pályaudvarához kapcsolódóan.

87. IKOP-3.2.0-15

A személyszállítási közszolgáltatások 
hatékonyabb ellátását célzó integrált 
utas-tájékoztatási, jegyértékesítési és 

forgalomirányítási rendszerek fejlesztése

A KTI 
Közlekedéstudományi 

Intézet Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság és 
a Nemzeti Mobilfizetési 

Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

konzorciuma 

10,0
(támogatási intenzitás: 

100%)

A személyszállítási közszolgáltatások lebonyolításához 
szükséges
a) állomási, megállóhelyi vagy járműveken elhelyezendő 
utas-tájékoztatási rendszerek (hardver, szoftver), és 
a központi rendszerek,
b) forgalomirányítási rendszerek (járművek fedélzeti 
egységei, egyéb kiszolgáló infrastruktúrák és központi 
forgalomirányító rendszerek),
c) jegy- és bérletrendszerekhez szükséges állomási, 
megállóhelyi, járműven elhelyezendő eszközök 
(automaták, fedélzeti egységek, jegykiadók, validátorok 
stb.), illetve a kapcsolódó infrastruktúrák és központi 
rendszerek (hardver és szoftver) fejlesztése.

88. IKOP-3.2.0-15
Debrecen–Nyírábrány vasútvonal 

korszerűsítésének előkészítése
NIF Zrt.

1,2
(támogatási intenzitás: 

100%)
Pályarekonstrukciós projekt előkészítése.

89. IKOP-3.2.0-15
Mezőzombor–Sátoraljaújhely vasútvonal 

szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás
NIF Zrt.

21,1
(támogatási intenzitás: 

100%)
Vasútvonal villamosítása és pályafelújítás.

90. IKOP-3.2.0-15
Szeged–Makó vasúti elővárosi közlekedés 

fejlesztése, vegyesforgalmú Tisza-híd 
építése

NIF Zrt.
15,5

(támogatási intenzitás: 
100%)

Szeged és Újszeged vasútállomások között vasúti 
kapcsolat megteremtése vegyesforgalmú Tisza-híd 
építésével.

91. IKOP-3.2.0-15
Szombathely–Kőszeg vasútvonal 

korszerűsítése
GYSEV Zrt.

2,4
(támogatási intenzitás: 

100%)
Pályarekonstrukció, forgalmi kitérők beépítése.

92. IKOP-3.2.0-15
Fonyód–Kaposvár vasútvonal 

korszerűsítése
NIF Zrt.

15,0
(támogatási intenzitás: 

100%)
Pályakorszerűsítés és elővárosi szolgáltatások fejlesztése.
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93. IKOP-3.2.0-15 Balatoni vasútállomások rekonstrukciója NIF Zrt.
2,5

(támogatási intenzitás: 
100%)

A TEN-T-n kívüli vasútvonalon lévő balatoni 
vasútállomások korszerűsítése

94. IKOP-3.2.0-15

Szabadbattyán–Tapolca–Keszthely szűk 
keresztmetszet kiváltás, villamosítás és 

központi forgalomirányítás megvalósítása 
a Balaton körül I. ütem (Szabadbattyán – 

Aszófő) előkészítése és kivitelezése  
és a II. ütem előkészítése

NIF Zrt.
25,0

(támogatási intenzitás: 
100%)

Vasútvonalak villamosítása a szükséges egyéb kiegészítő 
munkálatokkal, valamint központi forgalomirányítás 
megvalósítása a Balaton körül. Az elektromos vasúti 
kör és központi forgalomirányítás I. ütemének 
előkészítése és megvalósítása, továbbá II. ütemének 
megvalósításához szükséges előkészítési feladatok.

95. IKOP-3.2.0-15
Balatoni közlekedési rendszer 

összehangolása

KTI Közlekedéstudományi 
Intézet Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság és 
Balaton Fejlesztési Tanács 

konzorciuma

1,5
(támogatási intenzitás: 

100%)

A közösségi közlekedés előnyben részesítését célzó 
közlekedési rendszer összehangolása.

96. IKOP-3.2.0-15

Nyíregyháza megyei jogú város közösségi 
közlekedésének fejlesztése érdekében 
47 db új autóbusz (41 db CNG és 6 db 

elektromos meghajtású) beszerzése, és 
töltőállomás létesítése 

Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

5,0
(támogatási intenzitás: 

100%)

41 db CNG és 6 db elektromos hajtású új autóbusz 
beszerzése, valamint a kapcsolódó töltőállomás 
kivitelezése.

97. IKOP-3.2.0-15

Kaposvár megyei jogú város vasútállomás 
intermodális átszállókapcsolatainak 

fejlesztése és P+R parkolók kialakítása 
a megyeszékhely vasúti elővárosi 

körzetében I. ütem

A KAPOS HOLDING 
Közszolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 
és a NIF Zrt. konzorciuma 

10,5
(támogatási intenzitás: 

100%)

A vasúti és közúti, közösségi és egyéb közlekedési 
módok közötti közvetlen átszállási kapcsolatot magas 
szintű szolgáltatásokkal biztosító létesítmények 
kialakítása, P+R parkolók kiépítése.

98. IKOP-3.2.0-15

Nyíregyháza megyei jogú város 
vasútállomás intermodális 

átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R 
parkolók kialakítása a megyeszékhely 

vasúti elővárosi körzetében I. ütem

NIF Zrt.
6,0

(támogatási intenzitás: 
100%)

A vasúti és közúti, közösségi és egyéb közlekedési 
módok közötti közvetlen átszállási kapcsolatot magas 
szintű szolgáltatásokkal biztosító létesítmények 
kialakítása, P+R parkolók kiépítése.

99. IKOP-3.2.0-15 Paks város közösségi közlekedés fejlesztése Paks Város Önkormányzata
1,7

(támogatási intenzitás: 
100%)

10 db elektromos autóbusz beszerzése és 
a működtetéshez szükséges energetikai ellátó és 
kiszolgáló infrastruktúra kiépítése.
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100. IKOP-3.2.0-15
Balatoni települések közösségi 

közlekedésének fejlesztése

Balatonfüred Város 
Önkormányzatának, Siófok 
Város Önkormányzatának 

és Keszthely Város 
Önkormányzatának 

konzorciuma 

2,0
(támogatási intenzitás: 

100%)

Elektromos autóbuszok beszerzése Balatonfüred, Siófok 
és Keszthely számára.

101. IKOP-3.2.0-15
Miskolc Megyei Jogú Város vasútállomás 

intermodális átszállókapcsolatainak 
fejlesztése és P+R parkolók kialakítása

NIF Zrt.
7,5

(támogatási intenzitás: 
100%)

A vasúti és közúti, közösségi és egyéb közlekedési 
módok közötti közvetlen átszállási kapcsolatot magas 
szintű szolgáltatásokkal biztosító létesítmények 
kialakítása, P+R parkolók kiépítése.

102. IKOP-3.2.0-15

Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város vasútállomás intermodális 

átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R 
parkolók kialakítása

NIF Zrt.
6,5

(támogatási intenzitás: 
100%)

A vasúti és közúti, közösségi és egyéb közlekedési 
módok közötti közvetlen átszállási kapcsolatot magas 
szintű szolgáltatásokkal biztosító létesítmények 
kialakítása, P+R parkolók kiépítése.

103. IKOP-3.2.0-15

Tatabánya  Megyei Jogú Város– 
Bicske vasútállomás intermodális 

átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R 
parkolók kialakítása

NIF Zrt.
11,5

(támogatási intenzitás: 
100%)

A vasúti és közúti, közösségi és egyéb közlekedési 
módok közötti közvetlen átszállási kapcsolatot magas 
szintű szolgáltatásokkal biztosító létesítmények 
kialakítása, P+R parkolók kiépítése.  

104. IKOP-4.1.0-15
47. sz. főút Hódmezővásárhely elkerülő 

szakasz megvalósítása
NIF Zrt.

22,13
(75,0% becsült támogatási 

intenzitás szerint 
csökkentett összeg)

Fejleszthető 2×1 sávos országos főút építése.

105. IKOP-4.1.0-15
83. sz. főút M1–Pápa közötti szakasz 

fejlesztése, települések elkerülése
NIF Zrt.

79,2
(90,0% becsült támogatási 

intenzitás szerint 
csökkentett összeg)

Győr és Pápa között gyorsút kiépítése a győri bevezető 
szakasz főútként történő fejlesztésével, valamint a pápai 
repülőtéri bekötőút megvalósításával.

106. IKOP-4.1.0-15
48. sz. főút Debrecen–Nyírábrány, 

országhatár szakasz fejlesztése
NIF Zrt.

15,66
(90,0% becsült támogatási 

intenzitás szerint 
csökkentett összeg)

A 2×1 sávos főút burkolatának 11,5 tonnás 
tengelyterhelésre történő megerősítése és az útpálya 
szélesítése.

107. IKOP-4.1.0-15
21. sz. főút Heves és Nógrád megyei 

szakaszok kapacitásbővítése
NIF Zrt.

31,5
(támogatási intenzitás: 

100%)

Gyorsúttá fejleszthető 2×2 sávos, fizikai elválasztással 
rendelkező főút kiépítésének folytatása.
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108. IKOP-4.1.0-15
R67 gyorsút M7–Balatonlelle–Kaposvár 

közötti szakasz kiépítése
NIF Zrt.

26,2
(82,10% támogatási 

intenzitás szerint 
csökkentett összeg)

2×2 sávos – autóúttá fejleszthető – gyorsút építése.

109. IKOP-4.1.0-15
M25 Eger gyorsforgalmi úti bekötése  

(M3–Eger szakasz megvalósítása)
NIF Zrt.

40,5
(90,0% becsült támogatási 

intenzitás szerint 
csökkentett összeg)

2×2 sávos autóút építése.
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A Kormány 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozata
a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 1. A Kormány
a) megállapítja a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretét az 1. melléklet szerint,
b) egyetért azzal, hogy a  2016. év végéig a  prioritások kereteinek 94%-át meghaladó kötelezettség nem 

vállalható,
c) elfogadja a 2. melléklet szerinti projektek kiemelt projektként történő nevesítését.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. Hatályát veszti a  Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1012/2016. (I. 20.) 

Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozathoz

A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési kerete

A B C D E F G H I J K

1.

Felhívás azonosító jele Felhívás neve

Felhívás 

keretösszege

(Mrd Ft)

Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás 

keretösszegéhez

(Mrd Ft)
Felhívás 

meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje

2.
1. 

prioritás

2. 

prioritás

3. 

prioritás

4. 

prioritás

5. 

prioritás

6. 

prioritás

3. VP1-1.1.1-16
Agrárgazdasági képzések és felkészítő 

tréningek
6,20 0,00 2,60 1,38 1,66 0,56 0,00

az 1305/2013/EU 
európai parlamenti 
és tanácsi rendelet 

szerint

2016. június

4. VP1-1.2.1-16 Bemutató üzemi programok 1,05 0,00 0,44 0,23 0,28 0,10 0,00 standard 2016. augusztus

5. VP1-1.2.2-16 Tájékoztatási szolgáltatás 7,82 0,00 3,28 1,78 2,09 0,66 0,00

az 1305/2013/EU 
európai parlamenti 
és tanácsi rendelet 

szerint

2016. május

6. VP1-1.3.1-16
Szakmai tanulmányutak és 

csereprogramok
1,53 0,00 0,64 0,35 0,41 0,13 0,00 standard 2016. július

7. VP1-2.1.1-2.1.2-16
Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és 

élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó 
egyéni és csoportos szaktanácsadás

13,91 0,00 8,33 1,27 3,11 1,20 0,00

az 1305/2013/EU 
európai parlamenti 
és tanácsi rendelet 

szerint

2016. július

8. VP1-2.3.1-16 Szaktanácsadók továbbképzése 0,19 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00

az 1305/2013/EU 
európai parlamenti 
és tanácsi rendelet 

szerint

2016. június

9. VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése 5,95 0,00 4,16 0,00 0,00 1,79 0,00 standard
Meghirdetve:  
2016. március

10. VP2-4.1.1.2-16 Baromfitartó telepek korszerűsítése 19,86 0,00 13,89 0,00 0,00 5,97 0,00 standard
Meghirdetve:  
2016. március

11. VP2-4.1.1.3-16
Szarvasmarhatartó telepek 

korszerűsítése
19,86 0,00 13,89 0,00 0,00 5,97 0,00 standard

Meghirdetve:  
2016. március
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12. VP2-4.1.1.4-16
Juh- és kecsketartó telepek 

korszerűsítése
3,97 0,00 2,78 0,00 0,00 1,19 0,00 standard

Meghirdetve:  
2016. március

13. VP2-4.1.1.5-16 Sertéstartó telepek korszerűsítése 19,86 0,00 13,89 0,00 0,00 5,97 0,00 standard
Meghirdetve:  
2016. március

14. VP2-4.1.2-16
Kisméretű terménytároló, -szárító és 

-tisztító építése, korszerűsítése
19,68 0,00 12,70 0,00 0,00 6,98 0,00 standard 2016. május

15. VP2-4.1.3.1-16

Kertészet korszerűsítése – 
üveg- és fóliaházak létesítése, 

energiahatékonyságának növelése 
geotermikus energia felhasználásának 

lehetőségével

22,50 0,00 13,50 0,00 0,00 9,00 0,00 standard
Meghirdetve:  
2016. február

16. VP2-4.1.3.2-16
Kertészet korszerűsítése – 

ültetvénytelepítés támogatására 
öntözés kialakításának lehetőségével

19,00 0,00 17,90 0,00 0,00 1,10 0,00 standard
Meghirdetve:  
2016. február

17. VP2-4.1.3.3-16
Kertészet korszerűsítése – gyógy- és 
fűszernövény termesztés fejlesztése

3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 standard
Meghirdetve:  
2016. február

18. VP2-4.1.3.5-16
Kertészet korszerűsítése – kertészeti 

gépbeszerzés támogatása
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 standard 2016. június

19. VP2-4.1.4-16
Mezőgazdasági vízgazdálkodási 

ágazat fejlesztése
49,57 0,00 29,42 0,00 0,00 20,15 0,00 standard

Meghirdetve:  
2016. május

20. VP2-6.1.1-16
A fiatal mezőgazdasági termelők 

számára nyújtott induló támogatás
37,75 0,00 37,75 0,00 0,00 0,00 0,00 standard 2016. szeptember

21. VP2-6.3.1-16 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 14,04 0,00 14,04 0,00 0,00 0,00 0,00 standard
Meghirdetve:  
2016. február

22. VP3-3.1.1-16
Mezőgazdasági termelők EU-s és 

nemzeti minőségrendszerhez történő 
csatlakozásának támogatása

7,97 0,00 0,00 7,97 0,00 0,00 0,00 standard 2016. június

23. VP3-3.2.1-16

Minőségrendszerekhez kapcsolódó 
előállítói, termelői csoportosulások 

tájékoztatási és promóciós 
tevékenysége

2,45 0,00 0,00 2,45 0,00 0,00 0,00 standard 2016. szeptember

24. VP3-4.2.1-15

Mezőgazdasági termékek 
értéknövelése és erőforrás-
hatékonyság elősegítése a 

feldolgozásban

140,96 0,00 0,00 67,66 0,00 52,82 20,48 standard
Meghirdetve:  

2015. december
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25. VP3-4.2.1-4.2.2-16
A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó 

beruházások támogatása az 
élelmiszeripar és a borászat területén

15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 standard 2016. december

26. VP3-4.2.2-16
Borászat termékfejlesztésének 
és erőforrás hatékonyságának 

támogatása
40,00 0,00 0,00 27,34 0,00 12,66 0,00 standard 2016. május

27. VP3-5.1.1.1-16
Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és 
időjárási kockázatok megelőzését 
szolgáló beruházások támogatása

4,72 0,00 0,00 4,72 0,00 0,00 0,00 standard 2016. június

28. VP3-5.1.1.2-16
Jégesőkár megelőzésére szolgáló 

beruházás
1,80 0,00 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 standard 2016. július

29. VP3-9.1.1-16
Termelői csoportok és szervezetek 

létrehozása
26,09 0,00 0,00 26,09 0,00 0,00 0,00 standard 2016. május

30. VP3-14.1.1-16
A tejágazat szerkezetátalakítását 

kísérő állatjóléti támogatás
36,53 0,00 0,00 36,53 0,00 0,00 0,00 egyszerűsített

Meghirdetve:  
2016. március

31. VP3-16.1.1-16

Innovációs operatív csoportok 
létrehozása és az innovatív projekt 

megvalósításához szükséges 
beruházás támogatása

24,94 0,00 10,37 11,43 0,00 3,14 0,00 standard 2016. július

32. VP3-16.4.1-16

Együttműködések támogatása a 
rövid ellátási láncok és a helyi piacok 

kialakításáért, fejlesztéséért és 
promóciójáért

3,84 0,00 0,00 3,84 0,00 0,00 0,00 standard 2016. augusztus

33. VP3-17.1.1-16
Mezőgazdasági biztosítás díjához 

nyújtott támogatás
23,74 0,00 0,00 23,74 0,00 0,00 0,00 egyszerűsített

Meghirdetve:  
2016. február

34. VP4-4.4.1-16
Élőhelyfejlesztési célú nem termelő 

beruházások
3,51 0,00 0,00 0,00 3,51 0,00 0,00 egyszerűsített 2016. május

35. VP4-4.4.2.1-16
Vízvédelmi célú nem termelő 
beruházások: létesítmények 

kialakítása, fejlesztése
1,38 0,00 0,00 0,00 1,38 0,00 0,00 standard 2016. május

36. VP4-4.4.2.2-16
Vízvédelmi célú nem termelő 

beruházások: vízvédelmi és vizes 
élőhely létrehozása, fejlesztése

1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 egyszerűsített 2016. május
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37. VP4-8.5.2-16
Az erdei ökoszisztémák 

térítésmentesen nyújtott közjóléti 
funkcióinak fejlesztése

2,01 0,00 0,00 0,00 2,01 0,00 0,00 standard 2016. július

38. VP4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés 158,67 0,00 0,00 0,00 158,67 0,00 0,00 egyszerűsített
Meghirdetve:  
2015. október

39. VP4-10.2.1-15
Védett őshonos és veszélyeztetett 

mezőgazdasági állatfajták genetikai 
állományának in situ megőrzése

14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 egyszerűsített
Meghirdetve:  

2015. december

40. VP4-10.2.2-15

Ritka és veszélyeztetett növényfajták 
genetikai erőforrásainak és egyes 

mikroorganizmusok ex situ 
megőrzése

3,78 0,00 0,00 0,00 3,78 0,00 0,00 egyszerűsített
Meghirdetve:  

2015. december

41. VP4-11.1.1-11.2.1-15
Ökológiai gazdálkodásra történő 

áttérés, ökológiai gazdálkodás 
fenntartása

51,50 0,00 0,00 0,00 51,50 0,00 0,00 egyszerűsített
Meghirdetve:  
2015. október

42. VP4-12.1.1-16
Natura 2000 mezőgazdasági 

területeknek nyújtott kompenzációs 
kifizetések

25,87 0,00 0,00 0,00 25,87 0,00 0,00 egyszerűsített
Meghirdetve:  
2016. február

43. VP4-12.2.1-16
Natura 2000 erdőterületeknek 

nyújtott kompenzációs kifizetések
15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 egyszerűsített

Meghirdetve:  
2016. február

44. VP4-13.2.1-16
Kompenzációs kifizetések természeti 

hátránnyal érintett területeken
23,63 0,00 0,00 0,00 23,63 0,00 0,00 egyszerűsített

Meghirdetve:  
2016. február

45. VP4-15.1.1-16 Erdő-környezetvédelmi kifizetések 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 egyszerűsített 2016. szeptember

46. VP4-15.2.1.1-16
Erdészeti genetikai erőforrások 

megőrzése
1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 0,00 0,00 egyszerűsített 2016. május

47. VP4-15.2.1.2-16
Erdészeti genetikai erőforrások 

fejlesztése
2,24 0,00 0,00 0,00 2,24 0,00 0,00 standard 2016. november

48. VP4-16.5.1-16
A fenntarthatóságot célzó 
tájgazdálkodás, terület- és 

tájhasználatváltás együttműködései
4,40 0,00 0,00 0,00 4,40 0,00 0,00 standard 2016. július

49. VP5-4.1.1.6-15 Trágyatároló építése 5,57 0,00 0,00 0,00 0,00 5,57 0,00 standard
Meghirdetve:  

2015. november
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50. VP5-4.1.3.4-16

Kertészet korszerűsítése – 
gombaházak-hűtőházak 

létrehozására, meglévő gombaházak-
hűtőházak korszerűsítése

22,00 0,00 10,80 0,00 0,00 11,20 0,00 standard
Meghirdetve:  
2016. február

51. VP5-8.1.1-16 Erdősítés támogatása 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,17 8,83 egyszerűsített 2016. május

52. VP5-8.2.1-16
Agrár-erdészeti rendszerek 

létrehozása
1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1,26 0,00 egyszerűsített 2016. május

53. VP5-8.3.1-16
Az erdőgazdálkodási potenciálban 

okozott erdőkárok megelőzése
5,48 0,00 0,00 0,00 0,00 5,48 0,00 egyszerűsített 2016. július

54. VP5-8.4.1-16
Az erdőgazdálkodási potenciálban 

okozott erdőkárok helyreállítása
6,28 0,00 0,00 0,00 0,00 6,28 0,00 egyszerűsített

Meghirdetve: 2016. 
január

55. VP5-8.5.1-16
Az erdei ökoszisztémák ellenálló 

képességének és környezeti értékének 
növelését célzó beruházások

5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,43 1,57 egyszerűsített 2016. június

56. VP5-8.6.1-16
Erdészeti technológiákra, valamint 

erdei termékek feldolgozására és piaci 
értékesítésére irányuló beruházások

4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,66 1,35 standard 2016. augusztus

57. VP5-8.6.2-16
Erdei termelési potenciál mobilizálását 

szolgáló tevékenységek
2,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1,37 1,34 egyszerűsített

Meghirdetve: 2016. 
március

58. VP6-6.2.1-16

Nem mezőgazdasági tevékenységek 
elindításának támogatása – 

mezőgazdasági tevékenységek 
diverzifikációja, mikrovállalkozás 

indítása

13,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,85 standard 2016. május

59. VP6-6.4.1-16
Nem mezőgazdasági tevékenységek 
beindítására és fejlesztésére irányuló 

beruházások támogatása
35,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,94 standard 2016. május

60. VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés 12,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,04 standard
Meghirdetve: 2016. 

február

61. VP6-7.2.1-7.4.1.1-16

Településképet meghatározó épületek 
külső rekonstrukciója, többfunkciós 

közösségi tér létrehozása, fejlesztése, 
energetikai korszerűsítés

26,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,88 standard
Meghirdetve: 2016. 

február
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62. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Külterületi helyi közutak fejlesztése, 
önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához 
szükséges erő- és munkagépek 

beszerzése

18,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,40 standard 2016. május

63. VP6-7.2.1-7.4.1.3-16
Helyi termékértékesítést szolgáló 

piacok infrastrukturális fejlesztése, 
közétkeztetés fejlesztése

10,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,64 standard 2016. május

64. VP6-7.2.1.4-16
Tanyák háztartási léptékű villamos 

energia és vízellátás, valamint 
szennyvízkezelési fejlesztései

10,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,23 standard 2016. május

65. VP6-7.4.1-16

Köz- és vagyonbiztonságot szolgáló 
fejlesztések, falu- és tanyagondnoki 

szolgálat fejlesztése jármű- és 
eszközbeszerzéssel

8,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,28 standard 2016. május

66. VP6-16.3.1-16

Kis gazdasági szereplők között 
létrehozott együttműködések, 

beleértve a turisztikai 
együttműködéseket

2,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,96 standard 2016. július

67. VP6-16.9.1-16
Szolidáris gazdálkodás és közösség 

által támogatott mezőgazdaság
1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 standard 2016. október

68. VP6-19.1.1-15
LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák 

elkészítésének támogatása
0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96 standard

Meghirdetve:  
2015. november

69. VP6-19.2.1-16
LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák 

megvalósítása
47,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,67

közösségvezérelt 
helyi fejlesztés

(CLLD)

Kapcsolódó felhívás:
VP6-19.1.1-15.

Az intézkedés önálló 
felhívást nem igényel

70. VP6-19.3.1-16
LEADER – Helyi akciócsoportok 

együttműködési tevékenységeinek 
előkészítése és megvalósítása

1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,92 standard 2016. november

71. VP6-19.4.1-16
LEADER – Működési és animációs 

költségek támogatása
8,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,92

közösségvezérelt 
helyi fejlesztés

(CLLD)

Kapcsolódó felhívás:
VP6-19.1.1-15.

Az intézkedés önálló 
felhívást nem igényel
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72. VP-20-1-16
A Vidékfejlesztési Program 

megvalósítását szolgáló Technikai 
Segítségnyújtás Projekt

4,00 – – – – – – kiemelt 2016. május

73. VP-20-2-16
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 

működését szolgáló Technikai 
Segítségnyújtás Projekt

16,00 – – – – – – kiemelt 2016. május

2. melléklet az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozathoz

A Vidékfejlesztési Program nevesített kiemelt projektjei

A B C D E F

1.
Felhívás azonosító 

jele
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív 

támogatási kerete

(Mrd Ft)

Projekt 

benyújtásának 

várható ideje

Szakmai elvárások

2. VP-20-1-16

A Vidékfejlesztési 
Program megvalósítását 

szolgáló Technikai 
Segítségnyújtás Projekt

Miniszterelnökség 4,00 2016

A projekt célja a Vidékfejlesztési Program tevékenységei előkészítésének, 
monitoringjának és ellenőrzésének támogatása, amely tevékenységek 
segítik a folyamatos információszerzést a program végrehajtásának 
állapotáról, előrehaladásáról, valamint a szükséges módosítások 
előkészítéséről annak érdekében, hogy a program a lehető leghatékonyabb 
módon érje el a kitűzött céljait.
A projekt célja továbbá, hogy az Európai Bizottság által elvárt monitoring 
és értékelési jelentési kötelezettség teljesüljön.

3. VP-20-2-16

A Magyar Nemzeti Vidéki 
Hálózat működését 
szolgáló Technikai 

Segítségnyújtás Projekt

Miniszterelnökség 16,00 2016

A projekt célja, hogy a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat működésén 
keresztül az érintettek Vidékfejlesztési Program végrehajtásában való 
részvételét fokozza és javítsa a vidékfejlesztési programok minőségét. 
Cél továbbá a vidék társadalmi-gazdasági fejlesztése, felzárkóztatása, 
a támogatási források hatékony felhasználása, a gyakorlat-orientált 
térségközi és nemzetközi kapcsolatok kiépítése, a magyar nemzeti 
érdekek és értékek európai képviselete. A projekt további célja az Európai 
Vidékfejlesztési Hálózatban együttműködő 27 tagország megismertetése 
a magyar fejlesztési eredményekkel, valamint a külföldi eredmények hazai 
vidékfejlesztő közösségekkel történő megismertetése.
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A miniszterelnök 55/2016. (V. 18.) ME határozata
az ENSZ Tengerjogi Egyezménye részes államainak, továbbá a Nemzetközi Tengerfenék Hatóság 
közgyűlésein való magyar részvételről

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külpolitikáért felelős miniszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek azzal, hogy az  Egyesült Nemzetek Montego Bayben, 1982. december 10-én elfogadott Tengerjogi 

Egyezménye részes államainak közgyűlésein, továbbá a  Nemzetközi Tengerfenék Hatóság közgyűlésein 
Magyarország Kormányát képviselő küldöttség vegyen részt;

 2. felhatalmazom a külpolitikáért felelős minisztert, hogy a küldöttség tagjait jelölje ki;
 3. felhívom a  külpolitikáért felelős minisztert, hogy a  küldöttség részére az  esedékes ülésen való részvételhez 

szükséges meghatalmazási okiratot az adott közgyűlés előtt adja ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 56/2016. (V. 18.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló 
megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek Magyarország Kormánya és a  Kirgiz Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési 

megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
 2. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert, vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások 

eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozását követően a  Megállapodás 

szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét az  igazságügyi miniszterrel 
egyetértésben haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 57/2016. (V. 18.) ME határozata
helyettes államtitkár felmentéséről

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 221.  § (2)  bekezdésének c)  pontja alapján 
– a nemzetgazdasági miniszter javaslatára –

dr. Lenner Áron Márkot, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárát e tisztségéből

– 2016. április 22-ei hatállyal –

felmentem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
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: Köves Béla ügyvezető.
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