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III. Kormányrendeletek

A Kormány 332/2016. (XI. 8.) Korm. rendelete
a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának 
rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 
162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § i) és j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, 
és az 1. § a következő k) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„i) alacsony THC tartalmú kender: olyan, a  Cannabis sativa L. fajhoz tartozó rost- és magkenderfajta, amelynek 
tetrahidrocannabinol (THC) tartalma ténylegesen vagy a  kenderfajta állami elismerési eljárása vagy a  Közösségi 
Fajtajegyzékbe való felvételre irányuló eljárás során végzett vizsgálatok eredménye alapján a  növény légszáraz 
állapotú, gyökérzettől és száraktól mentes homogenizált részében nem éri el a 0,2%-ot;
j) magas THC tartalmú kender: olyan kenderfajta, amely nem minősül alacsony THC tartalmúnak;
k) kannabisz: a KKR. 1. § 20. pontja szerinti fogalom.”

2. §  Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A mákfajta alkaloid tartalmának, valamint a kenderfajta THC tartalmának a mintavételt követő meghatározását 
a NÉBIH akkreditált laboratóriuma végzi a Nemzeti Fajtajegyzékben történő közzététel előtt.”

3. §  Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Szabadföldön, valamint fedett termesztő berendezésben – a  13.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
tevékenységek kivételével – kizárólag a Nemzeti vagy a Közösségi Fajtajegyzékben közzétett, alacsony THC tartalmú 
kender termeszthető.”

4. §  Az R. 9/B. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Amennyiben a  2016. évben betakarított étkezési mák termesztője a  8.  § (2)  bekezdése szerinti bejelentés 
hiánya miatt nem rendelkezik a  (3)  bekezdés szerinti igazolással, a  termesztő 2016. december 15-ig a  8.  § 
(2)  bekezdése szerinti adatok benyújtásával kérelmezheti a  kormányhivatalnál az  igazolás kiadását és ezzel 
egyidejűleg a betakarított mákmag 11. § (3a) bekezdése szerinti alkaloid tartalmának vizsgálatát.
(4b) A  (4a)  bekezdés szerinti kérelem alapján az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében 
eljáró megyei kormányhivatal mintát vesz a  betakarított mákmagból. A  tétel forgalmazásához szükséges 
igazolás kiadására akkor kerülhet sor, ha az  étkezési mákmag megfelel az  élelmiszerekben előforduló egyes 
szennyezőanyagokra és természetes eredetű ártalmas anyagokra vonatkozó határértékekről, valamint 
az  élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő egyes anyagokkal, tárgyakkal kapcsolatos 
követelményekről szóló rendelet szerinti határértékeknek. Az alkaloid tartalom vizsgálatának költsége a kérelmezőt 
terheli.”

5. §  Az R. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és az R. 11. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  ENKK a  díszítő mák, kannabisz exportját, importját, transzferét végző, a  tisztítatlan 
mákszalmamaradványokkal szennyezett mákmagot felvásárló, illetve annak tisztítását végző, valamint ipari 
mákszalmát, kifejtetlen máktokot és kannabiszt továbbhasznosítás céljából tároló gazdálkodó szervezeteknek 
nyilvántartásba vételt követően hatósági bizonyítványt állít ki.
(5) Díszítő mákot, ipari mák mákszalmáját és ipari mák kifejtetlen máktokját, valamint kannabiszt exportálni, 
importálni, transzferét végezni csak eseti export vagy eseti import engedély birtokában lehet. Az  eseti export és 
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import engedélyt az  ENKK adja ki a  KKR. szerinti hatósági bizonyítvánnyal már rendelkező gazdálkodó szervezet 
részére.”

6. §  Az R. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ipari mák és magas THC tartalmú kender termesztéstechnológiai kutatásával, nemesítésével, fajtakísérleteinek 
beállításával, kísérleti termesztésével, tudományos célú termesztésével és termesztetésével, vetőmagja 
előállításával, valamint genetikai alapanyagainak tárolásával az  ENKK tevékenységi engedélyével rendelkező 
szervezet (a  továbbiakban: engedélyes) foglalkozhat. A  tevékenységi engedély, valamint kísérleti célú termesztés 
esetén az  eseti termesztetési engedély a  NÉBIH-nek a  szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és 
forgalomba hozataláról szóló rendelet szerinti kísérleti célú vetőmag felhasználási, valamint forgalomba hozatali 
engedélyében foglalt vetőmag mennyiségi korlátozások figyelembe vételével adható meg. Az ENKK az engedélyről 
tájékoztatja a minisztert és az Országos Rendőr-főkapitányságot.”

7. §  Az R. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14.  § Magas THC tartalmú kender bármely részének exportja, importja és transzfere esetén a  KKR. szerinti eseti 
export-, illetve eseti importengedélyt az  ENKK adja ki a  KKR. szerinti tevékenységi engedéllyel már rendelkező 
gazdálkodó szervezetek részére.”

8. §  Az R.
a) 3. § (2) bekezdésében a „legalább a tenyészidőszak” szövegrész helyébe a „vagy másolatait legalább a vetési 

évet követő év” szöveg,
b) 5.  § (1)  bekezdés a)  pont nyitó szövegrészében az  „a termőterület szerint illetékes földművelésügyi 

feladatkörében eljáró megyei kormányhivatallal (a  továbbiakban: kormányhivatal)” szövegrész helyébe  
az „a kormányhivatallal” szöveg,

c) 5.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az  „az adott év július 15-ig” szövegrész helyébe az  „a KKR. 10.  §-ában 
meghatározott időpontig” szöveg

lép.

9. §  Hatályát veszti az R. 9/B. § (4a) és (4b) bekezdése.

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
 (2) A 9. § 2017. április 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 333/2016. (XI. 8.) Korm. rendelete
a Szeged területén szolgáltató központ létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,
a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 4. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt 
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a  Szeged közigazgatási területén elhelyezkedő, az  ingatlan-nyilvántartás 
szerinti 25850/14 helyrajzi számon, illetve az ezen földrészletből telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően 
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kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő szolgáltató központ, illetve az  ahhoz kapcsolódó építmények, 
infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással függenek össze.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek az  (1)  bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének 
beindításához szükségesek.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Csongrád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági 
ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást 
ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

4. §  Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

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

6. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 333/2016. (XI. 8.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

 1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 4. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 5. földmérési hatósági eljárások,
 6. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
 7. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
 8. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
 9. területrendezési hatósági eljárások,
10. bányahatósági engedélyezési eljárások,
11. tűzvédelmi hatósági eljárások,
12. közegészségügyi hatósági eljárások,
13. azok az 1–12. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti 

beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
14. az 1–13. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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A Kormány 334/2016. (XI. 8.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 
126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az 1. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 2. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15c. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A  2014–2020 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alap és az  Előcsatlakozási Támogatási 
Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: Korm. rendelet] 9. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A megelőlegezés kifizetése az előirányzat-felhasználási keretszámláról történik.”

2. §  A Korm. rendelet a következő 5/A. alcímmel egészül ki:
„5/A. Az előirányzat-felhasználási keretszámla költségei
10/A.  § Az  előirányzat-felhasználási keretszámla vezetésével és forgalmával kapcsolatban felmerült költség 
elszámolása az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezete terhére történik.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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VII. A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5026/2016/4. számú határozata
 

Az ügy száma: Köf.5026/2016/4.
A tanács tagja: dr. Kozma György a tanács elnöke; dr. Balogh Zsolt előadó bíró; dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó bíró
Az indítványozó: Veszprém Megyei Kormányhivatal
Az indítványozó képviselője: dr. Mikulási Erzsébet jogtanácsos
Az érintett önkormányzat: Ajka Város Önkormányzata
Az érintett önkormányzat képviselője: dr. Jáger László címzetes főjegyző
Az ügy tárgya: telekadó

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa

– megállapítja, hogy Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének a  telekadóról szóló 25/2015. (XI. 30.) 
önkormányzati rendelet 1. §-a törvényellenes, ezért azt megsemmisíti;

– Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének a  telekadóról szóló 25/2015. (XI. 30.) önkormányzati 
rendelet 4.  §-a és a  rendelet egésze törvényellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló 
indítványt elutasítja;

– elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét;
– elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc napon belül – 

az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.

A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

 [1] A Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz (a  továbbiakban: Kormányhivatal) Ajka város Önkormányzata Képviselő-
testületének (a  továbbiakban: önkormányzat) a  telekadóról szóló 25/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 
(a  továbbiakban: Ör.) hatálya alá tartozó adóalany egyedi adóhatósági ügyben fellebbezést nyújtott be 
az önkormányzat adóhatósága által telekadó megfizetésére kötelező több elsőfokú hatósági határozattal szemben. 
Az  adóalany, aki 23 külterületi ingatlan tulajdonosa jogorvoslati kérelmében a  fizetési kötelezettsége jogalapját 
képező Ör. törvényességét vitatta.

 [2] A Kormányhivatal Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a  továbbiakban: 
Mötv.) alapján 2016. május 19-én törvényességi felhívással élt az  önkormányzat felé amelyben az  Ör. egyes 
rendelkezéseinek a  törvényességét vitatta. Álláspontja szerint az  önkormányzat az  Ör. megalkotása során a  helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény (a  továbbiakban: Hatv.) 6.  § c)  pontjában, 17.  §-ában, 19.  § a)  pontjában 52.  § 
16.  pontjában, valamint a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a  továbbiakban: Jat.) 17.  §-ában foglaltak 
megsértésével járt el.

 [3] A Kormányhivatal az  Ör.-rel szemben 2016. május 18-ai keltezéssel törvényességi felhívással élt, ebben 
a  jogszabálysértések megszüntetésére 30 napos határidőt szabott meg. A  képviselő-testület 2016. június 22-én 
megtartott ülésén tárgyalta a  törvényességi felhívást, a  tárgyaláshoz a  polgármester előterjesztést készített. Ezen 
az ülésén fogadta el az önkormányzat a 171/2016. (VI. 22.) Kt. határozatát, amelyben a törvényességi felhívást nem 
fogadta el. A  Kormányhivatal ezért az  Alaptörvény 25.  cikk (2)  bekezdés c)  pontja, a  Mötv. 136.  § (2)  bekezdése, 
valamint a  bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a  továbbiakban: Bszi.) 24.  § 
(1) bekezdés f ) pontja alapján a Kúriához fordult.
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Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása

 [4] A fenti tényállás alapján a Kormányhivatal indítványt nyújtott be a Kúriára, amelyben az Ör. egészének vizsgálatát 
és megsemmisítését kérte. Álláspontja szerint az  Ör. ellentétes a  Hatv. 17.  §-ával, 19.  § a)  pontjával és 52.  § 
16. pontjával, valamint a Jat. 17. §-ával, ezáltal sérül az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdése.

 [5] A Kormányhivatal szerint az  Ör. törvényi rendelkezésekbe ütköző módon határozta meg a  telekadó tárgyát és 
a telek fogalmát. A képviselő-testület az Ör. 1. §-ában tetten érhető jogalkotói szándéka nem a telekadó tárgyának, 
a  telek fogalmának a  Hatv. rendelkezéseibe ütköző meghatározásával, hanem mentességi, kedvezményezetti 
szabályozással valósítható meg. A  Kormányhivatal az  indítványban támadta az  Ör. 4.  § (1)  bekezdés a)  pontját 
is, e  szabály belterületi telek esetén 300 Ft/m2 adómértéket állapított meg. Az  Ör. 4.  § (1)  bekezdés b)  pontjával 
2016. január 1-jei hatállyal a külterületi telkek vonatkozásában is adókötelezettséget vezetett be az önkormányzat, 
az adó mértékét ebben az esetben 200 Ft/m2-ben állapította meg.

 [6] A Kormányhivatal szerint az  önkormányzat az  Ör. megalkotásakor nem tett eleget a  Jat. 17.  §-ában foglaltaknak, 
mivel az  Ör. megalkotását nem előzte meg hatásvizsgálat. Nem tett eleget továbbá az  önkormányzat a  Hatv. 
6.  § c)  pontjában előírt három körülmény vizsgálatára irányuló kötelezettségének sem. E  szabály szerint 
az  önkormányzatnak az  adó mértékét a  helyi sajátosságokhoz, az  önkormányzat gazdálkodási követelményeihez, 
valamint az  adóalanyok teherviselő képességéhez kell igazítania. A  Kormányhivatal szerint megállapítható, hogy 
az  önkormányzat az  Ör. megalkotásakor a  Hatv. 6.  § c)  pontjában kötelezően előírt három kritérium mindegyikét 
nem vizsgálta, az  adófizetési kötelezettséget és az  adó mértékét saját gazdasági érdekei szem előtt tartásával 
állapította meg. A  Kormányhivatal álláspontjának alátámasztására a  Kúria Önkormányzati Tanácsának több 
határozatából is idézett.

 [7] Előadta továbbá, hogy az  önkormányzat nem vizsgálta az  adó tárgyát képező ingatlanok forgalmi értékét, azt, 
hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz az Ör. hatálya alá tartozó ingatlanok és a vonatkozásukban megállapítható 
telekadómérték. Mivel egyetlen érintett ingatlan, vagy ingatlan csoport esetén sem vizsgálta meg – még becslés 
szintjén sem – az  önkormányzat azok forgalmi értékét, ennek hiányában nem állapítható meg az  adómérték 
törvényessége, nem zárható ki annak konfiskáló jellege.

 [8] Az iratok alapján a  Kormányhivatal arra a  következtetésre jutott, hogy az  önkormányzat a  2016. január 1-jétől 
a  külterületi ingatlanok adótárgyként történő meghatározásakor néhány kiemelt adóalany jövedelmi, gazdasági 
helyzetét, „felróható magatartását” vette figyelembe. Figyelembe vette azt, hogy az  adóalany a  telekadó hatálya 
alá vont telkeket érintő rekultivációs kötelezettségét évek óta nem megfelelő módon teljesíti, Ajka városára súlyos 
környezeti terheket hárít. Az  önkormányzat polgármestere el is ismerte a  teherviselő képesség vizsgálatának 
elmulasztását, mivel az ügy iratai között fellelhető véleménye szerint a telekadóval érintett ipari és egyéb külterületi 
ingatlanok forgalmi értéke nehezen mérhető, hiszen a  beruházási cél határozza meg az  ingatlan tényleges vételi 
árát. A polgármester szerint, ha a tulajdonos nem tesz eleget állagmegóvási, vagy rekultivációs kötelezettségének, 
akkor a környező ingatlanokhoz képest a telek értéke nehezen mérhető.

 [9] Ezen polgármesteri nyilatkozatot is figyelembe véve a  Kormányhivatal megállapította, hogy az  önkormányzat 
az Ör. megalkotása során kizárólag saját gazdasági érdekei szem előtt tartásával járt el, illetve hogy a külterületeket 
érintő telekadó egyes adózók vonatkozásában nem adóként, hanem kifejezetten egyes tulajdonosi kötelezettségek 
(rekultiváció, megfelelő hasznosítás stb.) teljesítésének elmaradása miatti szankcióként funkcionál. Álláspontja 
szerint a Hatv. 6. § c) pontjában foglaltak nem teljes körű betartása, valamint a Jat. 17. §-ában foglaltak megkerülése 
olyan súlyos jogszabálysértés, amely indokolttá teszi az Ör. egészének a megsemmisítését.

 [10] A Kúria Önkormányzati Tanácsa a  Bszi. 52.  §-a alapján az  indítványt megküldte az  érintett önkormányzatnak 
állásfoglalása megismerése végett. Az önkormányzat által benyújtott állásfoglalás a következőket tartalmazza:
Az önkormányzat először arra hívta fel a  figyelmet, hogy a  Kormányhivatal túlterjeszkedik a  képviselő-
testület részére megküldött törvényességi felhívásán, hiszen az  indítványban az  Ör. egészének a  vizsgálatát és 
megsemmisítését kéri, míg a  törvényességi felhívásban csak a  rendelet egyes rendelkezéseit (több előírását) 
sérelmezte. Az  önkormányzat felé az  indítványozó a  törvényességi felhívásban nem fogalmazott meg egyértelmű 
elvárásokat a rendelet egészének esetleges önkormányzati hatáskörben történő felülvizsgálata iránt.

 [11] Az állásfoglalás másodsorban ismertette, hogy a  törvényességi felhívást egy adóalany több adótárgya 
vonatkozásában hozott elsőfokú adóhatósági határozattal szemben benyújtott fellebbezés generálta. Véleménye 
szerint az  adóhatósági határozat másodfokú elbírálása és az  ehhez kapcsolható jogértelmezés, valamint 
a rendeletalkotásra hivatott önkormányzati képviselő-testület jogalkotási aktusához kapcsolódó jogalkotói szándék 
értékelése nem ugyanaz, így a  megalkotott rendeletre vonatkozóan a  Hatv. tételes rendelkezésének megsértését 
illetően az  egyedi ügyből nem vonható le okszerű következtetés. Az  önkormányzat kifejtette, hogy a  telekadó 
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rendelet más adóalanyok vonatkozásában történő hatályosulását a  Kormányhivatal nem vizsgálta, így egyetlen 
adózó hatósági eljárásban benyújtott fellebbezése folytán általános jelleggel megállapítani az  Ör. törvénysértő 
voltát nyilvánvalóan nélkülözi a törvényességi felügyeleti eljárás keretében szükséges vizsgálat lefolytatását.

 [12] Az érintett önkormányzat harmadrészt előadta, hogy az  önkormányzat 2007. július 1-jével vezette be a  telekadót 
Ajka város belterületén lévő beépítetlen területre vonatkozóan. A  rendelet azzal a  céllal került elfogadásra, hogy 
a  belterületi telkeket beépítsék a  tulajdonosai. 2012. január 1-jétől a  helyi adókról szóló törvény lehetőséget ad 
a külterületi beépítetlen telek megadóztatására. Ajka városa élt a  törvény adta lehetőséggel és 2016. január 1-jétől 
hatályos rendeletével bevezette a  külterületi telkekre vonatkozó telekadót. Ennek keretében vizsgálat tárgyát 
képezte, hogy az  Ajka város közigazgatási területéhez tartozó speciális ingatlanok telekadó-kötelezettség alá 
vonhatók-e. Az  önkormányzat figyelembe vette a  Nemzetgazdasági Minisztérium Jövedelemadók és Járulékok 
Főosztályának tájékoztatását, mely szerint a  telekadó maximális mértéke a  2016-os évre vonatkozóan 336,7 Ft/m2, 
ehhez képest a  helyi rendelet az  adó mértékeként belterületi telek esetén 300 Ft/m2, míg külterületi telek esetén 
200 Ft/m2 adómértéket ír elő. Ebből következik, hogy a képviselő-testület a rendeletalkotás során a helyi sajátosságok 
figyelembevételével a maximálisan megállapítható adómértékhez képest lényegesen kedvezőbben állapította meg 
az  adóalanyokat sújtó adóteher mértékét. Az  önkormányzat szerint az  egyes telkek forgalmi értékét nem csupán 
elhelyezkedésük, hanem tulajdonosuk ráfordításai is lényeges mértékben befolyásolják. Ha a  tulajdonos nem tesz 
eleget állagmegóvási, vagy rekultivációs kötelezettségének, akkor a  környező ingatlanokhoz képest a  telek értéke 
nehezen mérhető.

 [13] Az önkormányzat szerint a  Kormányhivatal nem igazolta a  telekadó konfiskáló jellegét, hivatkozott a  Kúria 
Önkormányzati Tanácsának elvi határozatára is. Ezzel összefüggésben előadta, hogy önmagában amiatt, hogy 
magas összegű telekadó fizetési kötelezettség terheli az  adóalanyokat, a  szabályozás nem válik törvénysértővé. 
E  körben megjegyezte, hogy az  önkormányzat nem élt a  települési adó bevezetésének a  lehetőségével, 
megelégedett a külterületi földek esetén is a telekadó fizetési kötelezettség előírásával.

 [14] Az Ör. 1.  §-ával összefüggésben, mely a  Kormányhivatal szerint a  telek törvényi fogalmát módosítja, 
az  önkormányzat idézte a  Hatv. 17.  §-át, 19.  § a)  pontját, 52.  § 16.  pontját, majd a  rendelkezések összevetéséből 
arra jutott, hogy azokból nem következik, hogy az  épülettel beépített terület ne lehetne telekadó tárgya abban 
az esetben, ha az adókötelezettség megállapítása kizárólag a telek beépítetlen részére vonatkozik. Az önkormányzat 
a  kettős adóztatás elkerülése érdekében a  100 m2 hasznos alapterületnél kisebb épülettel, vagy épületrésszel 
beépített telkeket – az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész kivételével – telekadó 
fizetési kötelezettség körébe vonta, ami önmagában nem jár a Hatv. rendelkezéseinek a megsértésével.

 [15] Az önkormányzat véleménye szerint a  Hatv. hivatkozott 6.  § c)  pontjában foglalt felhatalmazást kihasználva 
az önkormányzat gazdálkodási követelményeit juttatta érvényre az Ör. megalkotása során. Mindezek alapján kérte, 
hogy a Kúria az Ör.-t hatályában tartsa fenn.

A Kúria döntésének jogi indoka

 [16] I. A  Kúria először azt a  kérdést vizsgálta, hogy milyen a  viszonya a  Kormányhivatal által kibocsátott 
önkormányzati rendeletet érintő törvényességi felhívásnak a  Kormányhivatal által ezt követően benyújtott 
normakontroll-indítványhoz.

 [17] A rendszerváltást követően a helyi önkormányzatiságot megvalósító 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 
az önkormányzati önállóság védelme érdekében különös hangsúlyt helyezett a helyi önkormányzatok és a központi 
állami szervek kapcsolatára. Az Ötv. e kérdéseket szabályozó egykori X. fejezete magában foglalta az önkormányzati 
jogok (benne a  rendeletalkotási jog) védelmének mechanizmusát is. Ennek egyik lényegi eleme volt (és maradt), 
hogy az  önkormányzati működés törvényessége felett ügyelő állam (korábban a  törvényességi ellenőrzés, majd 
jelenleg a  törvényességi felügyelet körében) ne avatkozhasson közvetlenül bele az  önkormányzat működésébe 
oly módon, hogy az  aktusait hatályon kívül helyezi, vagy megváltoztatja, hanem csupán felhívást bocsásson ki. 
Felhívja a  képviselő-testületet a  törvénysértés megszüntetésére. Az  önkormányzati autonómiát figyelembe vevő 
rendszerben az  önkormányzatnak nem kötelessége elfogadni a  felhívásban foglaltakat, s aszerint módosítani, 
vagy hatályon kívül helyezni a  rendeletét. Ezért alakult ki (immár történetileg) hogy a  törvényességet felügyelő 
szerv – amennyiben az  önkormányzat a  felhívásában foglaltakkal nem ért egyet – a  jogvita eldöntése érdekében 
bírósághoz fordulhat. Az  Ötv. egykori rendszerében önkormányzati rendelet esetén az  Alkotmánybírósághoz, 
törvénysértő határozat, belső szabályzat és egyéb önkormányzati döntés esetén bírósághoz fordulhatott 
a törvényességért felelős szerv.
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 [18] A Mötv. rendszerében önkormányzati rendelet törvényellenessége esetén a Kúria jár el, s dönti el a rendeletalkotó 
önkormányzat és a törvényességi felügyelet ellátó szerv (a Kormányhivatal) között az adott önkormányzati rendelet 
törvényességét érintő vitát.

 [19] A fentiekből következően az  önkormányzati rendelet bírósági felülvizsgálatát – ha azt a  Kormányhivatal 
kezdeményezi – meg kell, hogy előzze a törvényességi felügyeleti eljárás.

 [20] A Mötv. 134.  § (1)  bekezdése szerint, ha a  kormányhivatal jogszabálysértést észlel, a  törvényességi felügyelet 
körében legalább harminc napos határidő tűzésével felhívja az  érintettet annak megszüntetésére. Az  érintett 
a  felhívásban foglaltakat köteles megvizsgálni és a megadott határidőn belül az annak alapján tett intézkedéséről 
vagy egyet nem értéséről a Kormányhivatalt írásban tájékoztatni.

 [21] A Mötv. 134.  § (2)  bekezdése alapján amennyiben az  önkormányzat a  törvényességi felhívásban foglaltakkal nem 
ért egyet a kormányhivatal a  törvényességi felügyeleti eljárás egyéb eszközeinek alkalmazásáról dönthet. A Mötv. 
132. § (1) bekezdése alapján a törvényességi felügyelet többféle eszközei közül választhat, a helyi önkormányzatok 
törvényességi felügyeletének részletes szabályairól a  119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Korm. rendelet) szól.

 [22] A Mötv. 136. § (2) bekezdése értelmében a kormányhivatal kezdeményezheti a Kúriánál az önkormányzati rendelet 
jogszabállyal való összhangjának felülvizsgálatát.

 [23] A Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint a fővárosi és megyei kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eszközök 
közül elsőként a törvényességi felhívást alkalmazza.

 [24] A fentieket figyelembe véve megállapítható, hogy mind a törvényesség biztosításának történeti megközelítéséből, 
mind a  hatályos szabályozásból az  következik, hogy a  Kormányhivatal a  Kúria Önkormányzati Tanácsa előtt 
csak azoknak az  önkormányzati rendeleti rendelkezéseknek kérheti a  vizsgálatát, amelyre vonatkozóan 
korábban törvényességi felhívással élt (hasonlóan a  bírói kezdeményezés is azokra az  önkormányzati rendeleti 
rendelkezésekre terjed ki, amelyet a  bírónak az  adott ügyben alkalmazni kell). Ha a  törvényességi felhívás 
az  önkormányzati rendelet egészét érintette, úgy megnyílik a  lehetőség a  rendelet egészének bírósági 
felülvizsgálatára, ha csak egyes részeit, a  bírósági felülvizsgálatra irányuló indítvány is csak az  egyes részeinek 
vizsgálatát és megsemmisítését kérheti (és csak azon jogszabályokkal való ellentét miatt, amely a  törvényességi 
felhívásban szerepelt). Ezen követelmények szoros összefüggésben állnak az önkormányzati autonómia védelmével, 
a helyi önkormányzatok relatív államszervezeti önállóságával.

 [25] Jelen ügyben megállapítható, hogy a  Kormányhivatal által 2016. május 18-ai dátummal készült törvényességi 
felhívás konkrétan csak az  Ör. 1.  §-át és 4.  §-át érintette. Az  1.  §-sal kapcsolatos törvényességi aggály a  Hatv. 
17. §-ával, 19. § a) pontjával és 52. § 16. pontjával összefüggésben, míg a 4. §-át érintő aggály a Hatv. 6. § c) pontját 
és a Jat. 17. §-át érintően fogalmazódott meg.

 [26] A fentiek alapján a Kúria úgy ítélte meg, hogy megalapozott az érintett önkormányzat azon felvetése, hogy mivel 
az indítvány az Ör. egészének kéri a vizsgálatát és megsemmisítését (lásd az indítvány 1. oldal utolsó és 2. oldal első 
bekezdését) ezáltal túlterjeszkedik a törvényességi felhívásban foglaltakon. Erre tekintettel a Kúria a Kormányhivatal 
indítványa alapján csak azokat a  törvényességi problémákat bírálta (bírálhatta) el, amelyeket a  törvényességi 
felhívás is tartalmazott, a rendelet egészének vizsgálatára és megsemmisítésre irányuló indítványt elutasította.

 [27] II. Az  érintett önkormányzat állásfoglalásában kifejtette, hogy a  Kormányhivatal egyetlen adóalany (több 
adótárgyra vonatkozó) egyedi adóhatósági ügyéből indult ki, a tekeadó rendelet más adóalanyok vonatkozásában 
történő hatályosulását nem vizsgálta, így a  törvényességi felügyeleti eljárás nem volt megfelelő. A  Kúria ezzel 
összefüggésben arra utal, hogy eljárása során nem a  törvényességi felügyeleti eljárás jogszerűségét, hanem 
az  önkormányzati rendelet törvényességét vizsgálja. Az, hogy a  Kormányhivatal milyen úton (közvetlenül 
a rendelet megküldését követően, állampolgári bejelentésre, vagy hatósági ügy elbírálása során) szerzett tudomást 
arról, hogy a  rendelet törvényellenessége felmerülhet, a  normakontroll szempontjából közömbös. Közömbös, 
hogy milyen körülmények váltották ki a  törvényességi felhívás kibocsátást. Egy adózó ügye is alappal vetheti fel 
az  önkormányzati szabályozás törvényellenességét (pl. akkor, ha a  helyi adórendelet valamely szabálya valójában 
az  adott adóalany ellehetetlenítésére irányul). Így ha jelen eljárásban a  Kormányhivatal a  B. E. Zrt. adóhatósági 
ügyével kapcsolatban észlelte az  Ör. törvényellenességét, úgy nem volt jogszabályi akadálya annak, hogy ezen 
észlelés alapján az  Ör. egyes rendelkezéseivel kapcsolatban törvényességi felhívást bocsásson ki, majd annak 
eredménytelensége esetén a rendelkezések törvényességi vizsgálatát kérje a Kúriától.
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 [28] III. Az egyes törvényességi problémákat illetően a következők állapíthatók meg.
Az Ör. 1.  § a)  pontja értelmében „Nem minősül beépítettnek 2016. január 1. napjától, azaz: telekadó-köteles 
az a telek, melyre a rendelet hatálybalépését megelőzően vagy a rendelet hatálybalépését követően 100 m2 hasznos 
alapterületnél kisebb épületet, épületrészt (együttesen építményt) épített fel vagy helyezett el tulajdonosa”, 
az 1. § b) pontja szerint „Nem minősül beépítettnek az a  telek, amelyen az építési tevékenységet megkezdték, de 
a beépítési kötelezettséget nem teljesítették, jogerős használatba vételi engedélyt nem szereztek.”

 [29] A Hatv. Kormányhivatal által felhívott 17. §-a szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek. 
A 19. § alapján mentes az adó alól az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész. A Hatv. 
52. § 16. pontja a telek fogalmát határozza meg. E szerint telek: az épülettel, épületrésszel be nem épített földterület, 
ide nem értve
a) a belterületen fekvő termőföldet, feltéve, ha az tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll,
b) a külterületen fekvő termőföldet,
c) a tanyát,
d) a közút területét,
e) a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet,
f ) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény temető fogalma alá tartozó földterületet,
g) a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény szerinti víztározó területét,
h) az erdőt,
i) az ingatlan-nyilvántartásban mocsárként nyilvántartott földterületet;

 [30] A Hatv. 17. §-a alapján tehát adókötelezettség alá esik az önkormányzat illetékességi területén lévő telek. Azonban 
magának a teleknek a fogalmát is meghatározza a Hatv.: az 52. § 16. pontja értelmében – főszabályként – az épülettel, 
épületrészlettel be nem épített földterület minősül teleknek (kilenc pontban meghatározott kivételekkel). Az  Ör. 
1.  § a)  pontja és b)  pontja azt határozza meg, hogy milyen telek nem minősül beépítettnek, azaz az  Ör. 1.  §-a 
újradefiniálja a  telekadó-fizetési kötelezettség alá eső telek fogalmát. Ezáltal az  önkormányzat az  Ör. 1.  §-ában 
a  törvénytől eltérő módon határozta meg az  adókötelezettség alá eső telek fogalmát, amelynek szabályozásra 
törvényi felhatalmazása nincs.

 [31] A Kúria Önkormányzati Tanácsának erre vonatkozó gyakorlatát a  Köf.5002/2016. számú határozat foglalta 
össze. E  szerint „A Helyi adó tv. 2.  §-a értelmében „[a]z önkormányzat adómegállapítási joga az  e  törvényben 
meghatározott adóalanyokra és adótárgyakra terjed ki”. A  Helyi adó tv. általános rendelkezései meghatározzák 
a helyi adó alanyát (3. §, 3/A. §), tárgyát (4. §), a helyi szinten bevezethető adónemeket (5. §), rögzítik az adóalap 
és mérték megállapításának szabályait [6.  § c)  pont], és kitérnek az  adókönnyítés lehetőségének kereteire is [6.  § 
d)  pont]. A  Helyi adó tv.-nek az  adótényállás egyes elemeit megállapító rendelkezései kógensek, azokat a  helyi 
jogalkotónak a  jogállamiság-jogbiztonság és az  adókötelezettség megállapításának garanciális szabályaiként 
tiszteletben kell tartania. Ennek megfelelően az önkormányzat nem jelölhet meg a Helyi adó tv.-től eltérő adóalanyi 
kört, adótárgyat, ahogy arra a  Kúria gyakorlatában több esetben is utalt. Ugyanezen okból nem állapíthatja meg 
a törvényi szabályoktól eltérően az adó alapját [Köf.5066/2013, „szentgotthárdi-ügy”; Köf.5018/2015, „Zalaszentiván 
II.-ügy; Köf.5020/2015, „lipóti-ügy”, valamint ugyanerről: 99/2011. (XI. 17.) AB határozat, ABH 776, 780-781.].” 
(Indokolás [13])

 [32] Jelen ügyben megállapítható, hogy az  Ör. 1.  §-a a  telek fogalmának újradefiniálása miatt szembekerült a  Hatv. 
rendelkezéseivel az alábbiak szerint: Az Ör. 1. § a) pontja telekadó-kötelessé nyilvánítja azt a telket, amelyre 100 m2 
hasznos alapterületnél kisebb építményt épített fel tulajdonosa, az  1.  § b)  pontja pedig azt, amelyen az  építési 
tevékenységet nem fejezték be. Ezzel szemben a  Hatv. a  telek és az  azon szereplő épület viszonyát másként 
határozza meg: a  Hatv. a  19.  §-ban kiveszi a  telekadó-fizetési kötelezettség alól az  épület, épületrész hasznos 
alapterületét. A Hatv. sem az építkezés befejezéséhez, sem pedig az épület 100 m2 alatti vagy feletti alapterületéhez 
nem köti az építmény és a telek viszonyát a telekadó-fizetési kötelezettség szempontjából.

 [33] A fentiek alapján megállapítható, hogy a  Kormányhivatal indítványában foglaltaknak megfelelően az  Ör. 1.  §-a 
szemben áll a Hatv. 17. §-ával, 19. § a) pontjával és 52. § 16. pontjával, ezért az Ör. 1. §-át a Bszi. 55. § (2) bekezdése 
alapján a Kúria Önkormányzati Tanácsa megsemmisítette. A megsemmisítés következtében az Ör. alkalmazása során 
telek alatt a Hatv.-ben meghatározott telek fogalmát kell alkalmazni.

 [34] Az Ör. 4.  §-át érintően a  Kormányhivatal a  Hatv. 6.  § c)  pontjának és a  Jat. 17.  §-ának a  sérelmét vetette fel.  
Az Ör. 4. §-a szerint „[a] telekadó éves mértéke (a Htv. 19., 20. § és a rendelet 5. §-ában meghatározottak kivételével):
a) az önkormányzat illetékességi területén a belterületi telek esetén minden adókötelezettség alá eső négyzetméter 
után 300 forint/négyzetméter,
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b) az önkormányzat illetékességi területén a külterületi telek esetén minden adókötelezettség alá eső négyzetméter 
után 200 forint/négyzetméter.”

 [35] A Hatv. 6.  § c)  pontjának – még hatályos – rendelkezése szerint „[a]z adó mértékét a  helyi sajátosságokhoz, 
az  önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az  adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan – 
az  e  törvényben meghatározott felső határokra, illetőleg a  16.  § a)  pontjában, a  22.  § a)  pontjában, a  26.  §-ában, 
a 33. §-ának a) pontjában meghatározott felső határoknak 2005. évre a KSH által 2003. évre vonatkozóan közzétett 
fogyasztói árszínvonal-változással, 2006. évtől pedig a 2003. évre és az adóévet megelőző második évig eltelt évek 
fogyasztói árszínvonal változásai szorzatával növelt összegére (a felső határ és a felső határ növelt összege együtt: 
adómaximum) figyelemmel – megállapítsa.”

 [36] Az indítványozó állítása szerint az  önkormányzat nem volt tekintettel a  Hatv. 6.  § c)  pontjában meghatározott 
három előfeltétel mindegyikére, azaz a  helyi sajátosságokra, az  önkormányzat gazdálkodási követelményeire és 
az adóalanyok teherviselő képességére.

 [37] A 2016. évre a telekadó maximum 336,7 Ft/m2 volt. Ehhez képest a belterületi telkek esetén a 300 Ft/m2, külterületi 
telkek esetén a 200 Ft/m2 a telekadó mértéke, tehát a törvényi maximumot nem lépte túl.

 [38] A Kúria több döntésében foglalkozott a  telekadó mértékével. Legutóbb a  Köf.5015/2016/17. számú határozatban 
megállapítást nyert, hogy „[h]átrányosan megkülönböztető a  telekadó mértéke akkor, ha az  önkormányzati 
rendeletben szabályozott díjövezet az  adóztatott vagyon értékétől, sajátosságaitól függetlenül, meghatározott 
adózó, más díjövezetekhez képest számottevően magasabb adókötelezettségéről rendelkezik.” A Köf.5016/2016/4. 
számú ügyben az  adómérték kellő differenciálatlanságának hiánya volt a  törvényességi probléma a  telkek eltérő 
sajátosságai alapján.

 [39] A Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5047/2015/3. számú határozatában kimondta, hogy a  telekadó konfiskáló 
jellegének eldöntése esetén tekintettel kell lenni a  több évet átfogó adóztatási gyakorlatra, a  tulajdon értékének 
változására, és egyéb körülményekre is [Indokolás (21.)]. A  Kúria Önkormányzati Tanácsa mindig is elismerte 
a vagyoni típusú helyi adók helyi sajátosságokhoz igazodó ösztönző jellegét. A Köf.5053/2014/3. számú határozat 
– szintén telekadóval összefüggésben – például kimondta, hogy a  település megtartóképességének erősítése, 
a  tényszerű helyben lakás ösztönzése, a  saját források növelése ésszerű alap lehet a  vagyoni típusú adók alóli 
mentességek, kedvezmények megkülönböztető szabályozásakor [Indokolás (16.)].

 [40] Az indítvány elutasításával, azaz a  helyi rendeletbeli mérték törvényességének megállapításával végződő 
döntéseiben (Köf.5001/2013., az  „ecseri-ügy”, Köf.5038/2013., a  „szabadbattyáni-ügy”, legutóbb: Köf.5009/2015. 
„kaposvári-ügy”, Köf.5021/2015. „taksonyi-ügy”, Köf.5036/2015. „veszprémi-ügy”) arra a következtetésre jutott, hogy 
az önkormányzatok az absztrakció meghatározott szintjén álló rendeletükben teljesítették a Hatv. rendelkezéseinek 
kritériumait. Ezért az egyedi esethez köthető tényállási elemek mellett sem váltak törvénysértővé az önkormányzati 
rendelet adómértékre vonatkozó szabályai.

 [41] Jelen ügyben megállapítható, hogy az  önkormányzat az  adókötelezettség mértékét a  helyi sajátosságokhoz 
igazodóan állapította meg. Az  Ör. 4.  §-ába foglalt szabályozás nem tekinthető sem konfiskálónak, sem olyannak 
amely számottevően eloldódott az adóztatott vagyon értékétől. Ez utóbbi tekintetében a Kúria elfogadta az érintett 
önkormányzat azon érvelését, amely szerint Ajka városában az ipari és egyéb külterületi ingatlanok forgalmi értéke 
nehezen mérhető, mivel a  beruházási cél, illetve a  tulajdonos ráfordításai határozzák meg az  ingatlan tényleges 
vételárát. A  Kúria megítélése szerint önmagában nem lehet szankció-szerű adóztatásnak tekinteni a  törvényes 
adómaximum alatti, az állagmegóvásra, rekultivációra ösztönző telekadót.

 [42] A fentiekre tekintettel a  Kúria az  Ör. 4.  §-ával kapcsolatban nem állapította meg, hogy az  ellentétes a  Hatv. 6.  § 
c) pontjával.

 [43] A Jat. 17.  § (1)  bekezdése szerint a  jogszabály előkészítője – a  jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a  szabályozás várható következményeit. Az  előzetes 
hatásvizsgálat eredményéről a  Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén 
a  Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a  helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri 
rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője 
előzetes hatásvizsgálatot végez.

 [44] A Jat. fenti rendelkezése a  jogszabály-előkészítéshez kapcsolódik. A  normakontrollt ellátó bíróságoknak, így 
az  Alkotmánybíróságnak és a  Kúria Önkormányzati Tanácsának is egybecsengő a  gyakorlata a  tekintetben, 
hogy a  jogalkotási eljárásban nem minden szabály megsértése vezet az  adott norma megsemmisítésére. Csak 
a jogalkotási eljárás garanciális szabályainak be nem tartása vonja maga után a legerősebb szankciót, a jogszabály 
hatályon kívül helyezését [Lásd pl. a  29/1997. (IV. 29.) AB határozatot, ABH 1997, 122., vagy a  Köf.5.055/2013/9. 
számú határozatot].
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 [45] A Kúria megítélése és gyakorlata szerint a  Jat. 17.  § (1)  bekezdésben foglalt hatásvizsgálat elmaradása 
önmagában nem ad alapot az  önkormányzati rendelet megsemmisítésére, a  jogszabály előkészítőjéhez címzett 
előzetes hatásvizsgálat elmaradása vagy nem kielégítő volta nem tekinthető a  jogalkotási eljárás garanciális 
rendelkezésének, ennek megsértése nem vezet a norma megsemmisítésére.

 [46] A fentiek alapján a  Kúria Önkormányzati Tanácsa az  Ör. 4.  §-a megsemmisítésére irányuló indítványt a  Bszi. 55.  § 
(3) bekezdésének alkalmazásával elutasította.

A döntés elvi tartalma

 [47] A Kormányhivatal csak azon önkormányzati rendeletek, illetve önkormányzati rendeleti rendelkezések vizsgálatát 
kérheti a  Kúriától, amelyre nézve korábban (eredménytelen) törvényességi felhívást bocsátott ki. Ebben 
az  eljárásban a  normakontroll kezdeményezésének előfeltétele, hogy az  önkormányzati képviselő-testület 
megismerhesse és megtárgyalhassa a Kormányhivatal által észlelt törvényességi problémát.

 [48] Önmagában nem lehet szankciószerű adóztatásnak tekinteni a  törvényes adómaximum alatti, az  állagmegóvásra, 
rekultivációra ösztönző telekadót.

Alkalmazott jogszabályok

 [49] 1990. évi C. törvény 6. § c) pont, 17. §, 19. § a) pont, 52. § 16. pont
2010. évi CXXX. törvény 17. §

Záró rész

 [50] A Magyar Közlönyben és az önkormányzati rendelettel azonos módon való közzététel elrendelésére a Bszi. 57. §-a 
folytán alkalmazandó Bszi. 55. § (2) bekezdés b) és c) pontja alapján került sor.

 [51] A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2016. október 11.

Dr. Kozma György s. k. a tanács elnöke, Dr. Balogh Zsolt s. k. előadó bíró, Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó s. k. bíró
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 27/2016. (XI. 8.) OGY határozata
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 
13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról*

 1. Az  Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. 
(V. 6.) OGY határozat (a továbbiakban: OGY határozat) 1. pontja a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

az Európai ügyek bizottságába

dr. Legény Zsolt (MSZP) helyett
Tukacs Istvánt (MSZP),

a Népjóléti bizottságba

Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) helyett
Tóbiás Józsefet (MSZP)

a bizottság tagjává megválasztja.

 2. Az OGY határozat 2. pontja a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés a Törvényalkotási bizottságba

Tukacs István (MSZP) helyett
Bangóné Borbély Ildikót (MSZP)

a bizottság tagjává megválasztja.

 3. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Ikotity István s. k., dr. Szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2016. november 7-i ülésnapján fogadta el.

A köztársasági elnök 435/2016. (XI. 8.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII.  törvény 90.  §-a alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel 
dr. Veress Lillát 2016. november 22-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2016. október 21.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05536-2/2016.
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A köztársasági elnök 436/2016. (XI. 8.) KE határozata
rektori megbízásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés d)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
37.  §  (8)  bekezdése alapján – az  emberi erőforrások miniszterének a  Fenntartói Testülettel egyetértésben tett 
javaslatára – a  Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Dr. Patyi András egyetemi tanárt a  2017. január 1. napjától 
2019. december 31. napjáig terjedő időtartamra megbízom a rektori feladatok további ellátásával.

Budapest, 2016. október 21.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. október 27.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/05571-2/2016.

A Kormány 1599/2016. (XI. 8.) Korm. határozata
a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. kezelésébe tartozó, egyes kiemelt gazdaságfejlesztési, iparpolitikai és 
versenyképességi célokat szolgáló tőkealapok létrehozásáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. (székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi utca 28., 

cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-046411, a  továbbiakban: Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.) kezelésében működő, 
európai uniós társfinanszírozású tőkebefektetési programok kiterjesztése és új tőkebefektetési alapok létrehozása 
eredményesen és hatékonyan járulhat hozzá a  magyar gazdaság versenyképességének javításához, az  innovatív 
iparágak fejlesztéséhez, a  hazai kis- és középvállalkozások tőzsdeképessé válásához és a  Kárpát-medencei 
gazdaságfejlesztési célokhoz, ezért
a) egyetért a  Széchenyi Tőkebefektetési Alap (a  továbbiakban: Alap) befektetési időszakának 2025. december 

31-ig, futamidejének 2030. december 14-ig történő meghosszabbításával, az  Alapból eddig végrehajtott 
tranzakciók kivásárlásából származó források ismételt befektetésével, valamint az Alap 8 milliárd forint értékű 
feltőkésítésével, amelyet a nemzetgazdasági miniszter végrehajtási felelősségébe tartozó, 2007–2013 közötti 
operatív programok visszaforgó pénzeszközeiből kell finanszírozni,

b) egyetért az  új, „Irinyi Kockázati Tőkealap” és „Irinyi II. (Közép-Magyarország) Kockázati Tőkealap” 8-8 milliárd 
forint tőkével történő létrehozásával a tőkehiányos, az Irinyi Terv innovatív iparfejlesztési céljaihoz illeszkedő 
fejlesztéseket megvalósító feldolgozóipari vállalkozásokban való tőkebefektetések végrehajtására azzal, 
hogy az  „Irinyi Kockázati Tőkealap” felállításához szükséges 8 milliárd forint tőkét a  Gazdaságfejlesztési 
és Innovációs Operatív Program 8. „Pénzügyi eszközök” prioritási tengelye terhére, az  „Irinyi II. 
(Közép-Magyarország) Kockázati Tőkealap” felállításához szükséges 8 milliárd forint tőkét a nemzetgazdasági 
miniszter végrehajtási felelősségébe tartozó, 2007–2013 közötti operatív programok visszaforgó 
pénzeszközeiből kell finanszírozni,
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c) egyetért egy új, a  hazai kis- és középvállalkozások tőzsdei megjelenését elősegítő tőkebefektetéseket 
megvalósító „Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap” 20 milliárd forint tőkével történő létrehozásával, amelyet 
a  nemzetgazdasági miniszter végrehajtási felelősségébe tartozó, 2007–2013 közötti operatív programok 
visszaforgó pénzeszközeiből kell finanszírozni,

d) egyetért egy új, a  hazai kis- és középvállalkozások Kárpát-medencei gazdasági tevékenységét elősegítő 
„Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Alap” 20 milliárd forint tőkével történő létrehozásával, amelyet 
a  nemzetgazdasági miniszter végrehajtási felelősségébe tartozó, 2007–2013 közötti operatív programok 
visszaforgó pénzeszközeiből kell finanszírozni;

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy tegye meg az  1.  pont a)–d)  alpontokban rögzített tőkejuttatások 
biztosításához szükséges intézkedéseket, szükség szerint javaslatot téve jogszabályok, illetve a Gazdaságfejlesztési 
és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének módosítására;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
Határidő: 2017. március 31.

 3. egyetért azzal, hogy amennyiben az  európai uniós jogszabályok alapján az  alapkezelő kijelölése versenyeztetés 
nélkül lehetséges, az  1.  pont b)–d)  alpontok szerint létrehozott új tőkealapok esetében is a  Széchenyi 
Tőkealap-kezelő Zrt. lássa el az alapkezelői feladatokat, és felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy tegye meg 
az ehhez szükséges intézkedéseket;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
Határidő 2017. március 31.

 4. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy tegye az  1.  pont a)–d)  alpontok megvalósításához szükséges további 
lépéseket, és az új tőkealapok létrehozásáról tájékoztassa a Kormányt.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
Határidő: 2017. március 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1600/2016. (XI. 8.) Korm. határozata
a Visegrádi Együttműködés keretében létrehozandó közös televíziócsatornáról

A Kormány
 1. kifejezi elkötelezettségét és egyetért azzal, hogy a 2016. szeptember 6. napján a lengyelországi Krynica városában 

lezajlott gazdasági fórumon elhangzott javaslat alapján a Visegrádi Együttműködés keretében létrehozandó közös 
televíziócsatorna (a továbbiakban: televíziócsatorna) felállításra kerüljön;

 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a  televíziócsatorna megvalósításával kapcsolatban 
Magyarországot érintő feladatok összehangolásáról, és a  Miniszterelnökséget vezető miniszter, a  nemzeti 
fejlesztési miniszter, a  külgazdasági és külügyminiszter és a  nemzetpolitikáért felelős miniszter bevonásával 
készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  televíziócsatorna megvalósításának lehetőségeiről, ütemtervéről, 
költségigényéről.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
 nemzetpolitikáért felelős miniszter
Határidő: 2016. december 20.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1601/2016. (XI. 8.) Korm. határozata
a népi műemlékek és a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása, megőrzése, 
fenntartása érdekében a Népi Építészeti Program létrehozásáról

A Kormány
 1. egyetértve veszélyeztetett népi építészeti örökségünk megőrzésének, megmentésének szükségességével, 

támogatja és kiemelt célnak tekinti a  népi műemlékek, a  műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség 
megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében a Népi Építészeti Program megvalósítását;

 2. az 1. pontban meghatározott cél végrehajtása érdekében
a) az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

elrendeli a  Magyarország 2017.  évi központi költségvetéséről szóló 2016.  évi XC.  törvény 1.  melléklet 
XI.  Miniszterelnökség fejezet címrendjének a  30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok 
alcím, 86. Népi Építészeti Program jogcímcsoporttal történő kiegészítését,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. január 1.

b) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával  – 
gondoskodjon legfeljebb 300,0 millió forint forrás biztosításáról a  Magyarország 2017.  évi központi 
költségvetéséről szóló 2016.  évi XC.  törvény 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 86. Népi Építészeti Program jogcímcsoport javára,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. január 31.

c) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával  – 
a  2017.  évi pilot projekt eredményeinek figyelembevételével gondoskodjon legfeljebb 1500,0 millió forint 
forrás biztosításáról a 2018. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetben;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a 2018. évi központi költségvetés tervezése során

 3. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  2.  pont b) és c)  alpontja szerinti forrás felhasználásáról 
évente jelentésben számoljon be a Kormánynak.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: minden év január 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1602/2016. (XI. 8.) Korm. határozata
az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, valamint 
a kormányzati adatközpont egységes elhelyezését biztosító ingatlan állami tulajdonba kerüléséhez 
szükséges intézkedésekről

 1. A Kormány az  Alkotmányvédelmi Hivatal, a  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, valamint 
a  kormányzati adatközpont egységes elhelyezéséhez szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról szóló 
1224/2016. (V. 2.) Korm. határozat 1. pontjában foglaltak végrehajtása érdekében
a) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján gondoskodjon a  Budapest XI. kerület, Fehérvári út 70. 
szám alatt található, a  Budapest XI. kerület 3893 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan (a továbbiakban: 
Ingatlan I.) legfeljebb a független ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott forgalmi értéken adásvételi 
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szerződéssel vegyes csereszerződés (a továbbiakban: Szerződés) megkötésével az  állam javára történő 
megszerzése érdekében szükséges intézkedések megtételéről azzal, hogy
aa) a  Szerződés keretében a  Budapest V. kerület belterület 24970 helyrajzi számon nyilvántartott, 

műemlék védettség alatt álló ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan II.) 5271/10000 tulajdoni hányada 
legfeljebb a független ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott forgalmi értéken az MNV Zrt. 
tulajdonába kerül, valamint

ab) az  Ingatlan I. és az  Ingatlan II. között fennálló értékkülönbözetet az MNV Zrt. az  állam javára 
megfizeti,

ac) az  Ingatlan I. Alkotmányvédelmi Hivatal részére történő birtokbaadásának határideje a  VERITAS 
Történetkutató Intézet (a továbbiakban: VERITAS) által elfoglalt területrészek kivételével azonnal, 
a VERITAS által elfoglalt területrészek birtokbaadásának határideje a VERITAS kiköltözését követően 
azonnal;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

b) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  MNV Zrt. útján gondoskodjon az a) alpont aa)  alpontja 
szerinti Ingatlan II. tulajdonjogának átruházásához szükséges kulturális örökség védelméért felelős miniszteri 
hozzájárulás beszerzéséről;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 kulturális örökség védelméért felelős miniszter
Határidő: azonnal

c) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  nemzeti fejlesztési miniszter kezdeményezése alapján 
gondoskodjon az Ingatlan I. megszerzése kapcsán elszámolandó költségvetési kiadás összegének megfelelő forrás 
biztosításáról a  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1.  melléklet 
XLIII.  Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az  állami vagyonnal kapcsolatos 
kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcím 
csoport, 2. Az  MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai jogcím előirányzata kihasználtságára 
figyelemmel;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. december 15.

d) felhívja a belügyminisztert, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal útján a honvédelmi miniszter együttműködésével 
gondoskodjon az Ingatlan II. tekintetében szükséges ingatlan-nyilvántartási intézkedések megtételéről;
Felelős: belügyminiszter
 honvédelmi miniszter
Határidő: azonnal

e) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  MNV Zrt. útján gondoskodjon a  Szerződés megkötését 
követően az  Alkotmányvédelmi Hivatal Ingatlan II.-ben történő átmeneti elhelyezése érdekében szükséges 
intézkedések megtételéről;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 belügyminiszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: az a) alpontban foglaltak végrehajtását követően azonnal

f ) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy amennyiben bármilyen felmerülő akadály következtében 
az  a)  alpont aa)  alpontjának végrehajtása meghiúsul, abban az  esetben az  MNV Zrt. útján gondoskodjon 
az  a)  alpont végrehajtása céljából az  Ingatlan I.-gyel értékarányos, megfelelő feltételekkel rendelkező 
csereingatlan megjelölése érdekében szükséges intézkedések megtételéről.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a felmerülő akadály miatti meghiúsulást követően azonnal

 2. A Kormány visszavonja az  Alkotmányvédelmi Hivatal, a  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, 
valamint a  kormányzati adatközpont egységes elhelyezéséhez szükséges költségvetési többletforrások 
biztosításáról szóló 1224/2016. (V. 2.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 2. pontját.
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 3. A Korm. határozat 3. pontjában a „Határidő: 2016. július 1.” szövegrész helyébe a „Határidő: azonnal” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1603/2016. (XI. 8.) Korm. határozata
a Demokrácia Központ Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról és a Külügyi és Külgazdasági Intézet 
vagyonkezelésében lévő vagyon további hasznosításával kapcsolatos kérdésekről

A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:4. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és 
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdése, továbbá az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 11. § (5) bekezdése alapján a következő határozatot hozza:

A Kormány
 1. 

a) módosítja a  Demokrácia Központ Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) alapító okiratát 
(a továbbiakban: alapító okirat) és elfogadja az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövegét,

b) felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak 
a  Kormány nevében történő aláírása tárgyában, valamint az  alapító okirat módosításának bírósági 
nyilvántartásba vétele iránti eljárásban az alapító Kormány nevében és képviseletében eljárjon;
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. 
a) módosítja a  Közalapítvány alapító okiratát és elfogadja az  alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt 

szövegét,
b) felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az 1. pont szerint benyújtott alapító okirat módosításának 

bírósági nyilvántartásba vétele iránti eljárásának lefolytatását követően az  egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratnak a  Kormány nevében történő aláírása tárgyában, valamint az  alapító okirat módosításának 
bírósági nyilvántartásba vétele iránti eljárásban az alapító Kormány nevében és képviseletében eljárjon;
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: az 1. pont szerint benyújtott alapító okirat módosításának bírósági nyilvántartásba vétele iránti 

eljárásának lefolytatását követően
 3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az  igazságügyi minisztert, hogy a Közalapítvány 1. és 2. pont 

szerint módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratait a  bírósági nyilvántartásba vételt követően 
a Magyar Közlöny mellékleteként kiadott Hivatalos Értesítőben tegye közzé;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
 igazságügyi miniszter
Határidő: a Fővárosi Törvényszék határozatának jogerőre emelkedését követően azonnal

 4. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon a Külügyi és Külgazdasági Intézet (a továbbiakban: 
Intézet) megszűnésével a  Külgazdasági és Külügyminisztérium Külképviselet Igazgatása cím vagyonkezelésébe 
kerülő, Budapest, I. kerület 5320/2 helyrajzi számú állami ingatlannak és a feladatellátáshoz szükséges egyéb állami 
tulajdonú ingóságoknak a Közalapítvány – az Intézet által korábban ellátott közfeladatokban közreműködő – önálló 
jogi személyiségű szervezeti egységei részére versenyeztetés mellőzésével történő térítésmentes használatba 
adásáról, tekintettel a  külgazdaság és külpolitika tudományos és civil kapcsolatainak erősítésére, stratégiai-
tervezési feladatok támogatására, nemzetközi emberi jogi tudományos és kutatási feladatok ellátására, a külpolitikai 
közgondolkodás erősítésére, illetve a  Magyarországra érkező delegációk kapcsán szervezett egyes diplomáciai 
események feltételeinek biztosítására mint közérdekű célra.
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Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: önálló jogi személyiségű szervezeti egységgel a közfeladatok ellátására vonatkozóan kötött 

megállapodással egyidejűleg

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1604/2016. (XI. 8.) Korm. határozata
a nyílt forráskódú szoftverek közszférában történő elterjesztéséről, valamint a nyílt szabványokra épülő, 
illetve nyílt forráskódú szoftverek közszférában történő elterjesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 
1236/2016. (V. 13.) Korm. határozat végrehajtásából adódó egyes feladatokról

A Kormány
 1. 

a)  felhívja a  belügyminisztert, hogy gondoskodjon a  NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 
(a  továbbiakban: NISZ Zrt.) által nyújtott, kötelezően biztosítandó központosított informatikai ellátásban 
részesülő közigazgatási szervek (a továbbiakban: NISZ Zrt. ellátotti körébe tartozó szervek) vonatkozásában 
arról, hogy a  felhasznált zárt forráskódú irodai szoftverlicencek aránya 2017. év végéig legalább 20%-kal, 
2018. év végéig legalább 30%-kal, 2019. év végéig legalább 45%-kal, 2020. év végéig legalább 60%-kal 
csökkenjen a 2016. december 31-i arányokhoz képest;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: adott év végéig

b) felhívja az  érintett minisztereket, hogy évente tekintsék át – a  NISZ Zrt. által biztosított nyílt, valamint 
az  aktuális zárt forráskódú irodai szoftvercsomagokat figyelembe véve – az  irányításuk alá tartozó 
minisztérium és a  felügyeletük alatt álló, az  a)  alpontban megjelölt közigazgatási szervek felhasználóinak 
munkafolyamatai irodai szoftvercsomag igényét, abból a  szempontból, hogy mely felhasználók 
esetében nem lehet áttérni nyílt forráskódú irodai szoftverre és erről indokolással együtt tájékoztassák 
a belügyminisztert;
Felelős: a honvédelmi miniszter kivételével valamennyi miniszter
Határidő: először 2017. április 30.
 2018-tól évente április 30-ig

c) felhívja az  érintett minisztereket, hogy a  b)  alpontban meghatározott feladat végrehajtása során vegyék 
figyelembe az a) alpontban foglalt arányokat és tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy az  érintett arányok a  minisztériumban teljesüljenek, valamint erről folyamatosan tájékoztassák 
a  Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért 
felelős miniszterelnöki biztost;
Felelős: a honvédelmi miniszter kivételével valamennyi miniszter
Határidő: folyamatos

d) felhívja a  miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy a  Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati 
feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos közreműködésével 
folyamatosan kísérje figyelemmel a  b)  alpontban foglaltak teljesülését és tegye meg a  szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az egyes érintett minisztériumokban az a) alpontban foglalt arányok 
teljesüljenek;
Felelős: miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: folyamatos

 2. felhívja a belügyminisztert, hogy a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács bevonásával a NISZ Zrt. útján az 1. pont 
b)  alpontjában meghatározott feladat végrehajtása érdekében készítsen módszertant az  érintett szervezetek 
számára, amely az egyes munkafolyamatok esetében segít annak megítélésében, hogy szükséges-e zárt forráskódú 
irodai szoftver az adott feladatok ellátásához;
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Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2017. január 31.

 3. felhívja a  belügyminisztert, hogy az  informatikai eszközök és szolgáltatások beszerzésének jogszabályban előírt 
jóváhagyása, valamint az  állami szervek informatikai fejlesztéseinek véleményezése kapcsán az  elektronikus 
kormányzati stratégiai célokhoz való illeszkedés vizsgálata körében a  szoftverfejlesztések platformfüggetlen, de 
legalább multiplatform megvalósítását vizsgálati szempontként vegye figyelembe és minden esetben intézkedjen 
az erről szóló nyilatkozat beszerzéséről;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: folyamatos

 4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a belügyminiszter közreműködésével készítsen javaslatot a Kormány 
számára egy térítésmentes – legalább operációs rendszert, irodai szoftvercsomagot, valamint böngésző 
szoftvert tartalmazó – nyílt forráskódú lakossági alap szoftvercsomag kialakítására és folyamatos karbantartására, 
illetve támogatására vonatkozóan, továbbá tegyen javaslatot a  szoftvercsomag részeként egy nyílt forráskódú 
levelezőszoftverre is;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 belügyminiszter
Határidő: 2017. március 31.

 5. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  érintett miniszterek, valamint a  Nemzeti Hírközlési és 
Informatikai Tanács bevonásával készítsen egy kormányzati dokumentumformátum tárat, amelynek egységesen 
tartalmaznia kell a  közigazgatásban tipikusan használt és megfelelő formázással ellátott dokumentumokat, 
amelynek köszönhetően az eltérő irodai szoftverek által felmerülő kompatibilitási problémák csökkenthetőek;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 érintett miniszterek
Határidő: 2016. december 31.

 6. felhívja az  érintett minisztereket, hogy vizsgálják felül az  iratkezelésüket és intézkedjenek annak érdekében, 
hogy az  iratkezelésük során az  5.  pontban szereplő dokumentumformátum tárban található dokumentumok 
felhasználásra kerüljenek;

Felelős: a honvédelmi miniszter kivételével valamennyi miniszter
Határidő: folyamatos
 felülvizsgálat tekintetében 2017. június 30.

 7. 
a)  felhívja a belügyminisztert, hogy a  nemzetgazdasági miniszter bevonásával a  közbeszerzések jogi és 

technikai szempontjai figyelembevételével – a  piaci verseny követelményeinek tükrében – vizsgálja meg 
és készítsen előterjesztést a  Kormány számára arról, hogy miként lehet létrehozni és üzemeltetni olyan  
– standardizált, költséghatékony, magas minőségű és biztonsági szinttel rendelkező – elektronikus beszerzői 
felületet, amelyen keresztül egyszerűen biztosítható a  kormányzati szoftverfejlesztési, szoftverbeszerzési 
igények teljesítése és amely egyúttal lehetőséget teremt a  hazai mikro- és kisvállalkozások bevonására, 
továbbá az  előterjesztés térjen ki a  koncepció forrásigényére és annak európai uniós forrásból történő 
finanszírozási lehetőségére;
Felelős: belügyminiszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. március 15.

b) felhívja a  belügyminisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter, a  nemzeti fejlesztési miniszter 
és a  nemzetgazdasági miniszter bevonásával a  NISZ Zrt. vagy annak tulajdonosi érdekeltségébe tartozó 
gazdasági társaság útján készítsen koncepciót a  Kormány számára egy olyan egységes fejlesztői környezet 
létrehozására és működtetésére, amely az a) pontban meghatározott szempontok mentén platformot biztosít 
a kormányzati szoftverfejlesztések megvalósítására;
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Felelős: belügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. március 15.

 8. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  2017. évtől kezdődően beépülő jelleggel gondoskodjon a  Nyílt 
Forráskódú Szoftvereket Támogató Csoporthoz kapcsolódó működési költségek biztosításához szükséges  
186 millió forint rendelkezésre állásáról a  XIV. Belügyminisztérium fejezetben a  20.  cím, 1. alcím, 56. Kormányzati 
infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoportban;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: a kiadások felmerülésének ütemében

 9. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem bevonásával készítsen 
oktatási tananyagot a nyílt forráskódú irodai szoftverek használatának elősegítése érdekében és a belügyminiszter 
bevonásával intézkedjen arról, hogy az elkészülő tananyag 2017. évtől kezdődően beépítésre kerüljön az állami és 
a közszolgálati tisztviselők, valamint a hivatásos állomány kötelező továbbképzési rendszerébe;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 belügyminiszter
Határidő: 2016. december 31.

 10. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem bevonásával készítsen 
oktatási tananyagot a  NISZ Zrt. ellátotti körébe tartozó szerveknél a  nyílt szabványokra épülő, illetve nyílt 
forráskódú szoftverek közszférában történő elterjesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1236/2016. (V. 13.) 
Korm. határozat 1.  pont c)  pontja alapján telepített nyílt forráskódú irodai szoftvercsomag felhasználók általi 
megismeréséhez és használatához szükséges ismeretek biztosításához, és intézkedjen annak hozzáférhetővé tétele 
iránt, annak érdekében, hogy az érintett miniszter a 11. pontban kiadott feladatnak eleget tehessen;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. november 30.

 11. felhívja a  belügyminisztert, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a  10.  pontban 
foglaltak alapján készülő oktatási anyagot minden a  NISZ Zrt. ellátotti körébe tartozó szervnél foglalkoztatott 
felhasználó megismerhesse és az abban foglaltakat minél szélesebb körben sajátíthassa el;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2017. június 30.

 12. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bevonásával működtessen 
a  közigazgatásban egy mérési és indikátori rendszert az  irodai szoftverek kapcsán a  szervezeti kompetenciák 
folyamatos figyelemmel kísérésére;

Felelős:  Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:  kidolgozás tekintetében 2017. február 15.
 működtetés tekintetében: a kidolgozást követően folyamatosan

 13. felhívja a belügyminisztert, hogy a nyílt szabványokra épülő, illetve nyílt forráskódú szoftverek közszférában történő 
elterjesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1236/2016. (V. 13.) Korm. határozat 2.  pontja alapján évente 
a  Kormány számára készülő tájékoztatás keretében kerüljenek bemutatásra a  nyílt forráskódú irodai szoftverekre 
való átállás miatti költségvetési megtakarítások is.

Felelős:  belügyminiszter
Határidő:  folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1605/2016. (XI. 8.) Korm. határozata
az Országos Széchényi Könyvtár informatikai fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért az Országos Széchényi Könyvtár informatikai rendszerének stabilizálása és fejlesztése céljából kidolgozott 

informatikai fejlesztési tervvel, és felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Kormányzati Informatikai 
Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ) útján intézkedjen az informatikai terv megvalósításáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  1.  pont szerinti informatikai fejlesztési terv végrehajtása céljából 
gondoskodjon:
a) az  üzemmenet folyamatosságának fenntartása érdekében szükséges, azonnali beavatkozást igénylő 

feladatok ellátásának finanszírozása céljából – a 2016. évi költségvetés vonatkozásában – 100,0 millió forint 
forrás biztosításáról a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím, továbbá 620,0 millió forint forrás biztosításáról 
a  XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 11. Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség cím 
javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

b) az azonnali beavatkozást nem igénylő, az 1. pontban meghatározott informatikai fejlesztési terv ütemezett 
végrehajtása érdekében a  2017. évi költségvetés vonatkozásában 225,0 millió forint forrás biztosításáról 
a  központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím, továbbá 
3430,0 millió forint biztosításáról a  XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 11. Kormányzati 
Informatikai Fejlesztési Ügynökség cím javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. évi központi költségvetés végrehajtása során

c) az azonnali beavatkozást nem igénylő, az 1. pontban meghatározott informatikai fejlesztési terv ütemezett 
végrehajtása érdekében – a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghatározott felhasználási ütemezéshez 
igazodva – a 2018. évi költségvetés vonatkozásában 420,0 millió forint biztosításáról a központi költségvetés 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím, továbbá 2714,0 millió forint 
a  XVII.  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 11. Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség cím 
javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2018. évi központi költségvetés tervezése során

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  1.  pont szerinti informatikai fejlesztési terv végrehajtása 
eredményeként létrejövő informatikai rendszer – KIFÜ által történő – folyamatos működtetése, fenntartása 
érdekében gondoskodjon:
a) a  létrejövő informatikai rendszer üzemeltetésének finanszírozása céljából a  2017. évi költségvetés 

vonatkozásában 750,0 millió forint biztosításáról a  központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím, továbbá 359,8 millió forint biztosításáról a  XVII. Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 11. Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség cím javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. február 28.

b) a  létrejövő informatikai rendszer üzemeltetésének finanszírozása céljából a  2018. évtől beépülő jelleggel 
750,0 millió forint biztosításáról a  központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 
11. Közgyűjtemények cím, továbbá 626,6 millió forint biztosításáról a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejezet, 11. Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség cím javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2018. évtől az évi központi költségvetés tervezése során

 4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  emberi erőforrások miniszterének bevonásával, készítsen 
jelentést a  Kormány részére az  1.  pontban meghatározottak előrehaladásáról és végrehajtásáról első alkalommal 
2017. november 30-ig, majd ezt követően 2019. június 30-ig.
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Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: első alkalommal: 2017. november 30.
 ezt követően: 2019. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1606/2016. (XI. 8.) Korm. határozata
az európai uniós programok likviditási hiányának kezeléséről

A Kormány
 1. a  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 

4. mellékletében foglalt táblázat 129. és 145. sora alapján, a strukturális és kohéziós támogatásokból megvalósuló 
európai uniós programok finanszírozásához szükséges források biztosítása érdekében jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet 
XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 9. 2014–2020 közötti kohéziós politikai operatív 
programok alcím 800 000 millió forint összeggel történő túllépését az európai uniós támogatások Európai Bizottság 
általi átutalását követően a  beérkező uniós források megfelelő előirányzaton történő bevételi elszámolására és 
a megnyitott előirányzat-felhasználási keret visszarendezésére vonatkozó kötelezettség mellett,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

 2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. pont szerinti előirányzat-túllépés összegét ütemezetten, 
a kifizetésekhez igazodva használja fel.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1607/2016. (XI. 8.) Korm. határozata
az IMIR 2014–2020 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről és a 2015. évi 
költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

A Kormány
 1. az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 36.  § (4b)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

engedélyezi, hogy az  állam nevében a  Miniszterelnökséget vezető miniszter az  IMIR 2014–2020 informatikai 
rendszer fejlesztéséhez, továbbá egyéb kiegészítő feladatokhoz kapcsolódó szerződést – a Magyarország 2016. évi 
központi költségvetéséről szóló 2015.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XIX. Uniós fejlesztések 
fejezete és XI. Miniszterelnökség fejezete az  IMIR 2014–2020 informatikai rendszer fejlesztésének kiadásait 
tartalmazó költségvetési kiadási előirányzatai terhére – megkösse, azzal, hogy a  kötelezettségvállalás összege 
a 2016–2023. években nem haladhatja meg a 876 610 453 forintot,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

 2. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított 
jogkörében eljárva engedélyezi a  2015.  évi kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsult kötelezettségvállalás 
miatt kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványokból a  XIX. Uniós fejlesztések fejezetnél 
keletkezett 102 694 000 forint felhasználását,
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Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 3. hozzájárul ahhoz, hogy az  1.  pont végrehajtása érdekében a  nemzetgazdasági miniszter a  Miniszterelnökséget 
vezető miniszterrel együtt fejezetek közti megállapodásban gondoskodjon 79 754 823 forint éves ütemezésben 
történő átadásáról a Kvtv. 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 1. Nemzetgazdasági Minisztérium 
igazgatása cím terhére a XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím javára,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal
 4. visszavonja az  IMIR 2014–2020 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről és a  2015.  évi 

költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1400/2016. (VII. 21.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1608/2016. (XI. 8.) Korm. határozata
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

 1. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) 
Korm. határozat [a továbbiakban: 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat]
a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul
b) 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

 2. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet
2.1. 1. pontjában foglalt táblázat

2.1.1. E:4 mezőjében az „augusztus” szövegrész helyébe az „október” szöveg,
2.1.2. E:5 mezőjében a  „2016. szeptember” szövegrész helyébe a  „Meghirdetve 2016. szeptemberben” 

szöveg,
2.1.3. B:9 mezőjében a „szolgáltatások” szövegrész helyébe a „szolgálatok” szöveg,
2.1.4. E:9 mezőjében a  „2016. szeptember” szövegrész helyébe a  „Meghirdetve 2016. szeptemberben” 

szöveg,
2.1.5. E:10 mezőjében a „2016. szeptember” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. szeptemberben” 

szöveg,
2.1.6. E:11 mezőjében a „szeptember” szövegrész helyébe az „október” szöveg,
2.1.7. E:12 mezőjében az „augusztus” szövegrész helyébe az „október” szöveg,
2.1.8. E:13 mezőjében a „december” szövegrész helyébe az „október” szöveg,
2.1.9. E:15 mezőjében a  „2016. augusztus” szövegrész helyébe a  „Meghirdetve 2016. szeptemberben” 

szöveg,
2.1.10. E:16 mezőjében a „december” szövegrész helyébe a „november” szöveg,
2.1.11. E:18 mezőjében a „szeptember” szövegrész helyébe az „október” szöveg,
2.1.12. E:20 mezőjében a „szeptember” szövegrész helyébe a „november” szöveg,
2.1.13. E:22 mezőjében a „szeptember” szövegrész helyébe az „október” szöveg,
2.1.14. E:23 mezőjében a „december” szövegrész helyébe a „november” szöveg,
2.1.15. E:26 mezőjében a  „2016. augusztus” szövegrész helyébe a  „Meghirdetve 2016. szeptemberben” 

szöveg,
2.1.16. C:28 mezőjében a „80” szövegrész helyébe a „15” szöveg,
2.1.17. E:28 mezőjében az „október” szövegrész helyébe a „december” szöveg,
2.1.18. B:29 mezőjében a „kiemelt” szövegrész helyébe a „kedvezményezett” szöveg,
2.1.19. C:29 mezőjében a „20” szövegrész helyébe a „35” szöveg,
2.1.20. E:29 mezőjében az „október” szövegrész helyébe a „december” szöveg,
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2.1.21. E:31 mezőjében a  „2016. augusztus” szövegrész helyébe a  „Meghirdetve 2016. szeptemberben” 
szöveg,

2.1.22. A:32 mezőjében a „16” szövegrész helyébe a „15” szöveg,
2.1.23. E:33 mezőjében a „szeptember” szövegrész helyébe az „október” szöveg,
2.1.24. E:34 mezőjében a „2016. szeptember” szövegrész helyébe a „2017. március” szöveg,
2.1.25. C:36 mezőjében a „2” szövegrész helyébe a „3” szöveg,
2.1.26. E:37 mezőjében a „december” szövegrész helyébe a „november” szöveg,
2.1.27. C:38 mezőjében a „3,50” szövegrész helyébe a „14,00 (ebből indikatív önerő: 1,5)” szöveg,
2.1.28. E:38 mezőjében a „december” szövegrész helyébe a „november” szöveg,
2.1.29. E:38a mezőjében a „december” szövegrész helyébe a „november” szöveg,
2.1.30. E:40 mezőjében a „szeptember” szövegrész helyébe az „október” szöveg,
2.1.31. E:41 mezőjében a „szeptember” szövegrész helyébe a „november” szöveg,
2.1.32. E:42 mezőjében a „2016. szeptember” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. szeptemberben” 

szöveg,
2.1.33. E:43 mezőjében a „2016. szeptember” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. szeptemberben” 

szöveg,
2.1.34. C:44 mezőjében a „14,00” szövegrész helyébe a „20,00 (ebből indikatív önerő: 6,0)” szöveg,
2.1.35. E:44 mezőjében a „szeptember” szövegrész helyébe az „október” szöveg,
2.1.36. E:45 mezőjében a „szeptember” szövegrész helyébe az „október” szöveg,
2.1.37. E:46 mezőjében a „2016. szeptember” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. szeptemberben” 

szöveg,
2.1.38. E:47 mezőjében a „szeptember” szövegrész helyébe a „november” szöveg,
2.1.39. E:48 mezőjében a „szeptember” szövegrész helyébe a „november” szöveg,

2.2. 2. pontjában foglalt táblázat
2.2.1. E:5 mezőjében a „szeptember” szövegrész helyébe az „október” szöveg,
2.2.2. E:6 mezőjében a „szeptember” szövegrész helyébe a „november” szöveg,
2.2.3. E:7 mezőjében a „szeptember” szövegrész helyébe a „november” szöveg,
2.2.4. A:8 mezőjében az „5” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
2.2.5. E:8 mezőjében a  „2016. szeptember” szövegrész helyébe a  „Meghirdetve 2016. szeptemberben” 

szöveg,
2.2.6. E:9 mezőjében a  „2016. szeptember” szövegrész helyébe a  „Meghirdetve 2016. szeptemberben” 

szöveg,
2.2.7. A:10 mezőjében a „7” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
2.2.8. E:10 mezőjében a „2016. szeptember” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. szeptemberben” 

szöveg,
2.2.9. A:11 mezőjében a „8” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
2.2.10. E:11 mezőjében a „2016. szeptember” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. szeptemberben” 

szöveg,
2.2.11. A:12 mezőjében a „9” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
2.2.12. E:12 mezőjében a „2016. szeptember” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. szeptemberben” 

szöveg,
2.2.13. A:13 mezőjében a „10” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
2.2.14. E:13 mezőjében a „2016. szeptember” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. szeptemberben” 

szöveg,
2.2.15. A:15 mezőjében a „12” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
2.2.16. E:15 mezőjében a  „2016. december” szövegrész helyébe a  „Meghirdetve 2016. szeptemberben” 

szöveg,
2.2.17. A:16 mezőjében a „13” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
2.2.18. E:16 mezőjében a  „2016. december” szövegrész helyébe a  „Meghirdetve 2016. szeptemberben” 

szöveg,
2.2.19. A:16d mezőjében a „19” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
2.2.20. E:16d mezőjében a „2016. szeptember” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. szeptemberben” 

szöveg,
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2.2.21. E:17 mezőjében a  „2016. augusztus” szövegrész helyébe a  „Meghirdetve 2016. szeptemberben” 
szöveg,

2.3. 3. pontjában foglalt táblázat
2.3.1. C:3 mezőjében a „6,90” szövegrész helyébe a „9,86 (ebből indikatív önerő: 2,96)” szöveg,
2.3.2. E:3 mezőjében a  „2016. szeptember” szövegrész helyébe a  „Meghirdetve 2016. szeptemberben” 

szöveg,
2.3.3. E:6 mezőjében a „szeptember” szövegrész helyébe az „október” szöveg,
2.3.4. E:7 mezőjében az „október” szövegrész helyébe a „december” szöveg,
2.3.5. C:8 mezőjében a „3,00” szövegrész helyébe a „4,29 (ebből indikatív önerő: 1,29)” szöveg,
2.3.6. E:8 mezőjében a  „2016. augusztus” szövegrész helyébe a  „Meghirdetve 2016. szeptemberben” 

szöveg,
2.3.7. C:11 mezőjében a „8,46” szövegrész helyébe a „12,10 (ebből indikatív önerő: 3,64)” szöveg,
2.3.8. E:11 mezőjében a „december” szövegrész helyébe a „november” szöveg,
2.3.9. C:12 mezőjében a „34,94” szövegrész helyébe a „46,94” szöveg,
2.3.10. E:12 mezőjében a  „2016. december” szövegrész helyébe a  „Meghirdetve 2016. szeptemberben” 

szöveg,
2.3.11. E:13 mezőjében a „december” szövegrész helyébe a „november” szöveg,
2.3.12. C:16 mezőjében az „1,40” szövegrész helyébe a „2,00 (ebből indikatív önerő: 0,6)” szöveg,
2.3.13. C:21 mezőjében az „1,19” szövegrész helyébe az „1,70 (ebből indikatív önerő: 0,51)” szöveg,
2.3.14. E:21 mezőjében a „december” szövegrész helyébe a „november” szöveg,
2.3.15. E:25 mezőjében a „december” szövegrész helyébe a „november” szöveg,
2.3.16. E:27 mezőjében az „október” szövegrész helyébe a „november” szöveg,
2.3.17. E:29 mezőjében az „október” szövegrész helyébe a „november” szöveg,
2.3.18. E:30 mezőjében az „október” szövegrész helyébe a „november” szöveg,
2.3.19. E:31 mezőjében a „szeptember” szövegrész helyébe a „november” szöveg,
2.3.20. E:32 mezőjében a „szeptember” szövegrész helyébe a „november” szöveg,
2.3.21. B:36 mezőjében a „kiemelt” szövegrész helyébe a „kedvezményezett” szöveg,
2.3.22. C:36 mezőjében a „20” szövegrész helyébe a „10” szöveg,
2.3.23. E:36 mezőjében az „október” szövegrész helyébe a „december” szöveg,
2.3.24. E:37 mezőjében a „szeptember” szövegrész helyébe a „november” szöveg,
2.3.25. E:38 mezőjében a „szeptember” szövegrész helyébe a „november” szöveg,

2.4. 4. pontjában foglalt táblázat
2.4.1. C:3 mezőjében a „80,00” szövegrész helyébe a „90,55” szöveg,
2.4.2. E:3 mezőjében a  „2016. szeptember” szövegrész helyébe a  „Meghirdetve 2016. szeptemberben” 

szöveg,
2.4.3. E:4 mezőjében a „szeptember” szövegrész helyébe a „december” szöveg,
2.4.4. E:5 mezőjében az „október” szövegrész helyébe a „december” szöveg,
2.4.5. E:6 mezőjében a „december” szövegrész helyébe a „november” szöveg

lép.
 3. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat

3.1. F:2 mezőjében a „Megtörtént 2015-ben” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2015. októberben” szöveg,
3.2. F:3 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. áprilisban” szöveg,
3.3. F:4 mezőjében a „Megtörtént 2015-ben” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2015. októberben” szöveg,
3.4. B:5 mezőjében a „szolgáltatások” szövegrész helyébe a „szolgálatok” szöveg,
3.5. F:5 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. szeptemberben” szöveg,
3.6. F:6 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „2016. október” szöveg,
3.7. F:8 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „2016. október” szöveg,
3.8. F:9 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. januárban” szöveg,
3.9. F:10 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „2016. október” szöveg,
3.10. F:11 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. augusztusban” szöveg,
3.11. F:13 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. januárban” szöveg,
3.12. F:14 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. júliusban” szöveg,
3.13. A:15 mezőjében a „16” szövegrész helyébe a „15” szöveg,
3.14. F:15 mezőjében a „Megtörtént 2016-ban” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. januárban” szöveg,
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3.15. F:16 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „2016. október” szöveg,
3.16. F:18 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „2017. március” szöveg,
3.17. D:20 mezőjében a „2” szövegrész helyébe a „3” szöveg,
3.18. F:20 mezőjében a „2017” szövegrész helyébe a „2016. december” szöveg,
3.19. C:21 mezőjében a  „Semmelweis Egyetem” szövegrész helyébe a  „Semmelweis Egyetem, Országos 

Egészségbiztosítási Pénztár, Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ, 
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ” szöveg,

3.20. D:21 mezőjében a „3,50” szövegrész helyébe a „12,50” szöveg,
3.21. F:21 mezőjében a „2017” szövegrész helyébe a „2016. november” szöveg,
3.22. F:21a mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „2016. november” szöveg,
3.23. F:22 mezőjében a „Megtörtént 2016-ban” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. februárban” szöveg,
3.24. F:23 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „2016. október” szöveg,
3.25. F:24 mezőjében a „2017” szövegrész helyébe a „2016. november” szöveg,
3.26. C:25 mezőjében a „Kutató Intézet” szövegrész helyébe a „Kutatóintézet” szöveg,
3.27. F:25 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. szeptemberben” szöveg,
3.28. F:26 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. szeptemberben” szöveg,
3.29. C:27 mezőjében a  „Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség” szövegrész helyébe a  „NISZ Nemzeti 

Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság” szöveg,
3.30. F:27 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „2016. október” szöveg,
3.31. F:28 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „2016. október” szöveg,
3.32. F:29 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. szeptemberben” szöveg,
3.33. C:30 mezőjében a „Háza” szövegrész helyébe a „Háza, Nemzeti Művelődési Intézet” szöveg,
3.34. F:30 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „2016. november” szöveg,
3.35. C:31 mezőjében a „Háza” szövegrész helyébe a „Háza, Nemzeti Művelődési Intézet” szöveg,
3.36. F:31 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „2016. november” szöveg,
3.37. A:32 mezőjében a „15” szövegrész helyébe a „16” szöveg,
3.38. F:32 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. áprilisban” szöveg,
3.39. F:34 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „2016. november” szöveg,
3.40. A:35 mezőjében az „5” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
3.41. F:35 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. szeptemberben” szöveg,
3.42. F:36 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. szeptemberben” szöveg,
3.43. A:38 mezőjében a „7” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
3.44. B:38 mezőjében az „ifjúságpszichiátria” szövegrész helyébe az „ifjúságpszichiátriai” szöveg,
3.45. F:38 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. szeptemberben” szöveg,
3.46. A:39 mezőjében a „8” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
3.47. F:39 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. szeptemberben” szöveg,
3.48. A:40 mezőjében a „9” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
3.49. F:40 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. szeptemberben” szöveg,
3.50. A:41 mezőjében a „10” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
3.51. F:41 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. szeptemberben” szöveg,
3.52. A:42 mezőjében a „12” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
3.53. F:42 mezőjében a „2017” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. szeptemberben” szöveg,
3.54. A:43 mezőjében a „13” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
3.55. F:43 mezőjében a „2017” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. szeptemberben” szöveg,
3.56. A:43b mezőjében a „19” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
3.57. F:43b mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. szeptemberben” szöveg,
3.58. F:44 mezőjében a „Megtörtént 2015-ben” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2014. októberben” szöveg,
3.59. B:45 mezőjében a „fejlesztése” szövegrész helyébe a „felkészítése” szöveg,
3.60. F:45 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. szeptemberben” szöveg,
3.61. F:46 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. májusban” szöveg,
3.62. F:47 mezőjében a „Megtörtént 2015-ben” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2015. októberben” szöveg,
3.63. B:48 mezőjében az „A lemorzsolódással” szövegrész helyébe az „A tanulói lemorzsolódással” szöveg,
3.64. F:48 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „2016. október” szöveg,
3.65. C:49 mezőjében a „Nyugat-Magyarországi” szövegrész helyébe a „Nyugat-magyarországi” szöveg,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 172. szám 76331

3.66. F:49 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. szeptemberben” szöveg,
3.67. F:50 mezőjében a „Megtörtént 2016-ban” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2015. decemberben” szöveg,
3.68. F:51 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. januárban” szöveg,
3.69. C:52 mezőjében az  „Ügynökség” szövegrész helyébe az  „Ügynökség; Eötvös Loránd Tudományegyetem; 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem” szöveg,
3.70. F:52 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „2016. november” szöveg,
3.71. D:53 mezőjében a „34,94” szövegrész helyébe a „46,94” szöveg,
3.72. F:53 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. szeptemberben” szöveg,
3.73. F:54 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „2016. november” szöveg,
3.74. F:55 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „2016. december” szöveg,
3.75. F:57 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. augusztusban” szöveg,
3.76. F:58 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. augusztusban” szöveg,
3.77. F:59 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. augusztusban” szöveg,
3.78. F:60 mezőjében a „2017” szövegrész helyébe a „2016. november” szöveg,
3.79. F:61 mezőjében a „Megtörtént 2015-ben” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2015. szeptemberben” szöveg,
3.80. F:62 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „2016. december” szöveg,
3.81. F:62a mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „2016. november” szöveg,
3.82. F:63 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „2016. november” szöveg,
3.83. F:64 mezőjében a „Megtörtént 2015-ben” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2014. októberben” szöveg,
3.84. F:65 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. áprilisban” szöveg,
3.85. F:66 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „2016. november” szöveg,
3.86. F:67 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „2016. november” szöveg,
3.87. C:68 mezőjében a „feladatot” szövegrész helyébe a „feladatokat” szöveg,
3.88. D:68 mezőjében a „80,00” szövegrész helyébe a „90,55” szöveg,
3.89. F:68 mezőjében a „2016” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. szeptemberben” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1608/2016. (XI. 8.) Korm. határozathoz
 

 
1. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 16a. sora helyébe a következő sor lép: 

 
 (A) (B) (C) (D) (E) 

(1.) (Felhívás 
azonosító jele) (Felhívás neve) 

[Felhívás 
keretösszege 

(Mrd Ft)] 

(Felhívás 
meghirdetésének 

módja) 

(Felhívás 
meghirdetésének 

tervezett ideje) 
 
„ 

16a. EFOP-1.2.12-16 Erzsébet esélyteremtő táborozási programok megvalósítása 17,39 kiemelt 2016. december 
„ 

2. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 16b. sorral egészül ki: 
 

 (A) (B) (C) (D) (E) 

(1.) (Felhívás 
azonosító jele) (Felhívás neve) 

[Felhívás 
keretösszege 

(Mrd Ft)] 

(Felhívás 
meghirdetésének 

módja) 

(Felhívás 
meghirdetésének 

tervezett ideje) 

„ 
16b. EFOP-1.2.19-16 Családbarát ország – fejlesztések a kevésbé fejlett régiókban 2,50 kiemelt 2016. október 

” 
3. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 26a. sorral egészül ki: 

 
 (A) (B) (C) (D) (E) 

(1.) (Felhívás 
azonosító jele) (Felhívás neve) 

[Felhívás 
keretösszege 

(Mrd Ft)] 

(Felhívás 
meghirdetésének 

módja) 

(Felhívás 
meghirdetésének 

tervezett ideje) 
„ 

26a. EFOP-1.4.4-16 Bari shej – Nagylány – Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése 2,00 standard 2016. december 
” 

4. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 27. sora helyébe a következő sor lép: 
 

 (A) (B) (C) (D) (E) 

(1.) (Felhívás 
azonosító jele) (Felhívás neve) 

[Felhívás 
keretösszege 

(Mrd Ft)] 

(Felhívás 
meghirdetésének 

módja) 

(Felhívás 
meghirdetésének 

tervezett ideje) 

„ 
27. EFOP-1.5.1-16 Végtelen lehetőség – Kísérleti program a leginkább elmaradott járások területi 

felzárkózása érdekében 
2,00 standard 2016. november 

” 
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5. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 29a. sorral egészül ki: 
 

 (A) (B) (C) (D) (E) 

(1.) (Felhívás 
azonosító jele) (Felhívás neve) 

[Felhívás 
keretösszege 

(Mrd Ft)] 

(Felhívás 
meghirdetésének 

módja) 

(Felhívás 
meghirdetésének 

tervezett ideje) 

„ 

29a. EFOP-1.5.4-16 A helyi esélyegyenlőségi programokkal kapcsolatos feladatok szakmai 
támogatása 1,20 kiemelt 2016. december 

„ 
6. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 31a. sorral egészül ki: 

 
 (A) (B) (C) (D) (E) 

(1.) (Felhívás 
azonosító jele) (Felhívás neve) 

[Felhívás 
keretösszege 

(Mrd Ft)] 

(Felhívás 
meghirdetésének 

módja) 

(Felhívás 
meghirdetésének 

tervezett ideje) 

„ 
31a. EFOP-1.7.1-16 Az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok megtörése 7,00 standard 2016. december 

” 
7. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 38b. helyébe a következő sor lép: 

 
 (A) (B) (C) (D) (E) 

(1.) (Felhívás 
azonosító jele) 

(Felhívás neve) [Felhívás 
keretösszege 

(Mrd Ft)] 

(Felhívás 
meghirdetésének 

módja) 

(Felhívás 
meghirdetésének 

tervezett ideje) 

„ 

38b. EFOP-1.8.10-16 Komplex egészségvédelem és szemléletfejlesztés a táplálkozás és 
gyógyszerfogyasztás területén 1,40 kiemelt 2016. december 

” 
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8. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 38c. sorral egészül ki: 

 
 (A) (B) (C) (D) (E) 

(1.) (Felhívás 
azonosító jele) (Felhívás neve) 

[Felhívás 
keretösszege 

(Mrd Ft)] 

(Felhívás 
meghirdetésének 

módja) 

(Felhívás 
meghirdetésének 

tervezett ideje) 
 
„ 
38c. EFOP-1.8.19-16 Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – 

népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése 
7,00 kiemelt 2016. november 

„ 
9. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 45a. sorral egészül ki: 

 
 (A) (B) (C) (D) (E) 

(1.) (Felhívás 
azonosító jele) (Felhívás neve) 

[Felhívás 
keretösszege 

(Mrd Ft)] 

(Felhívás 
meghirdetésének 

módja) 

(Felhívás 
meghirdetésének 

tervezett ideje) 

„ 
45a. EFOP-1.9.8-16 Egyházi és civil szervezetek szociális közfeladat ellátásának támogatása 5,00 standard 2016. december 

” 
10. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 3a-3b. sorokkal egészül ki: 

 (A) (B) (C) (D) (E) 

(1.) (Felhívás 
azonosító jele) (Felhívás neve) 

[Felhívás 
keretösszege 

(Mrd Ft)] 

(Felhívás 
meghirdetésének 

módja) 

(Felhívás 
meghirdetésének 

tervezett ideje) 
 

„ 
3a. EFOP-2.1.3-16 Erzsébet Tábor infrastrukturális fejlesztése 8,30 kiemelt 2017. március 
3b. EFOP-2.1.4-16 Táborhelyek infrastrukturális fejlesztése  7,81 standard 2017. március 

” 
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11. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 16c. sora helyébe a következő sor lép: 

 

 (A) (B) (C) (D) (E) 

(1.) (Felhívás 
azonosító jele) (Felhívás neve) 

[Felhívás 
keretösszege 

(Mrd Ft)] 

(Felhívás 
meghirdetésének 

módja) 

(Felhívás 
meghirdetésének 

tervezett ideje) 

„ 

 16c.   EFOP-2.2.17-16  A gyermekvállalás egészségügyi akadályainak leküzdését szolgáló komplex 
program  2,24  standard  2017. március 

” 
12. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat a következő 8a-8c. sorokkal egészül ki: 

 
 (A) (B) (C) (D) (E) 

(1.) (Felhívás 
azonosító jele) (Felhívás neve) 

[Felhívás 
keretösszege 

(Mrd Ft)] 

(Felhívás 
meghirdetésének 

módja) 

(Felhívás 
meghirdetésének 

tervezett ideje) 

„ 
8a. EFOP-3.1.8-16 Együtt, testvérként – iskolaközi szemléletformáló program 3,00 standard 2016. december 
8b. EFOP-3.1.9-16 Iskolapad újratöltve – Második esély programok támogatása 1,50 standard 2016. december 
8c. EFOP-3.1.10-16 Lépj egy fokkal feljebb! –Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása 3,50 standard 2016. december 

” 
13. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat a következő 17b-17c. sorokkal egészül ki: 

 

 (A) (B) (C) (D) (E) 

(1.) (Felhívás 
azonosító jele) (Felhívás neve) 

[Felhívás 
keretösszege 

(Mrd Ft)] 

(Felhívás 
meghirdetésének 

módja) 

(Felhívás 
meghirdetésének 

tervezett ideje) 

„ 

17b. EFOP-3.2.11-16 Az Erzsébet Iskolai Közösségi Program módszertani megalapozása és kísérleti 
megvalósítása 14,39 kiemelt 2016. december 

17c. EFOP-3.2.12-16 Értékalapú köznevelés – humán tankönyvcsalád fejlesztése 2,30 standard 2017. március 

” 
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14. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat a következő 18a. sorral egészül ki: 

 

 (A) (B) (C) (D) (E) 

(1.) (Felhívás 
azonosító jele) (Felhívás neve) 

[Felhívás 
keretösszege 

(Mrd Ft)] 

(Felhívás 
meghirdetésének 

módja) 

(Felhívás 
meghirdetésének 

tervezett ideje) 

„ 
18a. EFOP-3.3.1-16 Tanoda programok támogatása 2,00 standard 2016. december 

” 

15. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat a következő 32a. sorral egészül ki: 

 
 (A) (B) (C) (D) (E) 

(1.) (Felhívás 
azonosító jele) (Felhívás neve) 

[Felhívás 
keretösszege 

(Mrd Ft)] 

(Felhívás 
meghirdetésének 

módja) 

(Felhívás 
meghirdetésének 

tervezett ideje) 

„ 
32a. EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása 6,00 standard 2016. december 

” 

16. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet a következő 5. ponttal egészül ki: 
 
„5. Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erősítése érdekében, valamint társadalmi innováció és 
transznacionális együttműködések című 5. prioritás 
 
 A B C D E 

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve 

Felhívás 
keretösszege 

(Mrd Ft) 

Felhívás 
meghirdetésének 
módja 

Felhívás 
meghirdetésének 
tervezett ideje 

2. 
EFOP-5.1.1. A közösségi lakhatást szolgáló fejlesztés 

1,37 standard 2017. március 

3. 
EFOP-5.2.1-16 Társadalmi innováció támogatása 

3,00 standard 
 
2016. december 

” 
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17. Hatályát veszti az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 

17.1. 1. pontjában foglalt táblázat 35. sora, 

17.2. 3. pontjában foglalt táblázat  

17.2.1. 15. sora, 

17.2.2. B:23 mezőjében a „támogatása” szövegrész, 

17.2.3. 35. sora. 
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1. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a 8a. sora helyébe a következő sor lép: 
 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 

(1.) (Felhívás azonosító 
jele) (Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő neve) 

[Projekt 
indikatív 
támoga- 

tási 
kerete 

(Mrd Ft)] 

[Magyar- 
ország 

központi 
költségve- 

téséből 
megtéríthető 

indikatív 
önerő 

(Mrd Ft)] 

(Projekt 
benyújtásának 
várható ideje) 

(Szakmai elvárások) 

 
„ 

8a. EFOP-1.2.12-16 
Erzsébet esélyteremtő 
táborozási programok 
megvalósítása 

Erzsébet a Kárpát-medencei 
Gyermekekért Alapítvány  17,39  2016. december 

A projekt célja a gyermekek 
esélyeinek növelése, a 
gyermekek és fiatalok 
képességeinek 
kibontakoztatása, a 
végzettség nélküli 
iskolaelhagyás megelőzése, a 
gyermekek egészséges 
életmódjának kialakítása és a 
társadalmi együttműködés 
erősítése az iskolarendszeren 
kívüli táboroztatás 
eszközeivel. A gyermekek 
együttes táboroztatásának 
eredményeként erősödik a 
társadalmi befogadás és a 
közösség megélésének 
élménye. 

” 

2. melléklet az 1608/2016. (XI. 8.) Korm. határozathoz



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2016. évi 172. szám

 
76339

 
2. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 8b. sorral egészül ki: 
 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 

(1.) (Felhívás azonosító 
jele) (Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő neve) 

[Projekt 
indikatív 
támoga- 

tási 
kerete 

(Mrd Ft)] 

[Magyar- 
ország 

központi 
költségve- 

téséből 
megtéríthető 

indikatív 
önerő 

(Mrd Ft)] 

(Projekt 
benyújtásának 
várható ideje) 

(Szakmai elvárások) 

 
„ 
8b EFOP-1.2.19-16 Családbarát ország – 

fejlesztések a kevésbé fejlett 
régiókban 

Családbarát Ország Nonprofit 
Közhasznú Kft. 

2,50  2016. október A projekt célja a kevésbé 
fejlett régiókban a családhoz, 
a gyermekvállaláshoz 
kapcsolódó 
szemléletformálás, a családi 
szféra társadalmi 
jelentőségének és a 
prevencióban betöltött 
szerepének tudatosítása, a 
családi kohézió növelése, 
valamint a generációkon 
átívelő együttműködés 
előmozdítása. 

” 
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3. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 13a. sorral egészül ki: 
 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 

(1.) (Felhívás azonosító 
jele) (Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő neve) 

[Projekt 
indikatív 
támoga- 

tási 
kerete 

(Mrd Ft)] 

[Magyar- 
ország 

központi 
költségve- 

téséből 
megtéríthető 

indikatív 
önerő 

(Mrd Ft)] 

(Projekt 
benyújtásának 
várható ideje) 

(Szakmai elvárások) 

„ 
 

13a. EFOP-1.5.4-16 
A helyi esélyegyenlőségi 
programokkal kapcsolatos feladatok 
szakmai támogatása 

Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 1,20  2016. december 

A projekt célja a helyi 
esélyegyenlőségi programokkal 
kapcsolatos helyi önkormányzati 
feladatok szakmai és módszertani 
támogatása, területi 
együttműködések segítése. 

” 
4. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat C:21a mezője helyébe a következő mező lép: 
 

 (A) (C) 
(1.) (Felhívás azonosító jele) (Támogatást igénylő neve) 

(21a) (EFOP-1.8.9-16) 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (konzorciumvezető), Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2016. évi 172. szám

 
76341

 
5. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 21b. sora helyébe a következő sor lép: 
 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 

(1.) (Felhívás azonosító 
jele) (Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő neve) 

[Projekt 
indikatív 
támoga- 

tási 
kerete 

(Mrd Ft)] 

[Magyar- 
ország 

központi 
költségve- 

téséből 
megtéríthető 

indikatív 
önerő 

(Mrd Ft)] 

(Projekt 
benyújtásának 
várható ideje) 

(Szakmai elvárások) 

 
„ 

21b. EFOP-1.8.10-16 

Komplex egészségvédelem és 
szemléletfejlesztés a 
táplálkozás és 
gyógyszerfogyasztás területén 

Országos Gyógyszerészeti és 
Élelmezés-egészségügyi Intézet 1,40  2016. december 

A  projekt célja a gyógyszer- 
és élelmiszerbiztonság 
területén tervezett szakmai 
program megvalósításával 
hozzájárulni  a lakosság 
egészségi állapotának és 
egészségtudatosságának 
javításához, az ellátó rendszer 
terheinek csökkentéséhez. 

” 
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6. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 21c. sorral egészül ki: 
 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 

(1.) (Felhívás azonosító 
jele) (Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő neve) 

[Projekt 
indikatív 
támoga- 

tási 
kerete 

(Mrd Ft)] 

[Magyar- 
ország 

központi 
költségve- 

téséből 
megtéríthető 

indikatív 
önerő 

(Mrd Ft)] 

(Projekt 
benyújtásának 
várható ideje) 

(Szakmai elvárások) 

„ 
21c. EFOP-1.8.19-16 Az alapellátás és 

népegészségügy rendszerének 
átfogó fejlesztése - 
népegészségügy helyi 
kapacitás fejlesztése 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
(konzorciumvezető), Nemzeti 
Egészségfejlesztési Intézet 

7,00  2016. november A projekt elsődleges célja a 
kialakított közösségi 
egészségszervezési funkciók 
és a helyi egészségfejlesztési 
funkciók meglévő 
kapacitásainak kibővítése a le 
nem fedett földrajzi 
területeken, továbbá az 
egészségfejlesztés 
feladatrendszerére a mentális 
egészségfejlesztés 
funkcióinak helyi szintű 
ráépítése. 
További cél a minőségében 
megújult komplex 
egészségügyi alapellátási és 
népegészségügyi rendszer 
létrehozása: egészségügyi 
alapellátási és 
népegészségügyi feladatok 
összehangolása az 
egészségügyi ellátás 
betegség-centrikus és a 
népegészségügy 
egészség-centrikus 
szemléletmódjának 
ötvözésével, a 
népegészségügyi 
szolgáltatásokhoz, 
ismeretekhez való hozzáférés 
javítása, illetve a megelőzés 
és egészségfejlesztés, 
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valamint olyan 
eszközrendszer- és 
ellátás-fejlesztési lehetőségek 
kidolgozása, amelyek lehetővé 
teszik a mentális problémák 
megelőzését, azok időbeli 
kiszűrését, kezelését. 

” 
7. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat G:24 mezője helyébe a következő mező lép: 
 

 (A) (G) 
(1.) (Felhívás azonosító jele) (Szakmai elvárások) 

(24) (EFOP-1.9.3-16) 

Komplex rehabilitáció eredményességének növelése érdekében cél a foglalkoztatás élénkítését 
közvetlenül támogató, valamit a rehabilitációs szakmafejlesztés, a munkahelyek adaptációjának 
elősegítése, Foglalkozási Rehabilitációs Fejlesztő Központ létrehozása révén. A projekt közvetett célja 
továbbá a rehabilitációs folyamatok egyszerűsítése, a hatósági eljárások időtartamának csökkentése, 
az érintett szakértők, tanácsadók képzésével, fejlesztésével. 
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8. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 31a. sorral egészül ki: 
 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 

(1.) (Felhívás azonosító 
jele) (Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő neve) 

[Projekt 
indikatív 
támoga- 

tási 
kerete 

(Mrd Ft)] 

[Magyar- 
ország 

központi 
költségve- 

téséből 
megtéríthető 

indikatív 
önerő 

(Mrd Ft)] 

(Projekt 
benyújtásának 
várható ideje) 

(Szakmai elvárások) 

„ 
31a. EFOP-2.1.3-16 Erzsébet Tábor infrastrukturális 

fejlesztése 
Erzsébet a Kárpát-medencei 
Gyermekekért Alapítvány 

8,30  2017. március A projekt célja a gyermekek 
életesélyeinek növeléséhez, a 
végzettség nélküli iskolaelhagyás 
megelőzéséhez, a gyermekek 
egészséges életmódjának 
kialakításához, a szociokulturális 
hátrányok enyhítéséhez és a 
társadalmi együttműködés 
erősítéséhez történő hozzájárulás 
az Erzsébet táborok 
infrastrukturális fejlesztésén 
keresztül. További cél, hogy a 
megújuló foglalkoztatási terek, 
játszóhelyek és egészségfejlesztő 
testmozgást támogató egységek 
megfelelő háttérként szolgáljanak 
a gyermekek képességeinek 
kibontakoztatásához, valamint a 
felzárkózásuk megvalósításához. 

” 
 
9. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat G:52 mezője helyébe a következő mező lép: 
 

 (A) (G) 
(1.) (Felhívás azonosító jele) (Szakmai elvárások) 

(52) (EFOP-3.2.3-16) 
A kiemelt projekt célja az IKT alapú módszertani eszközrendszer és támogató környezet kialakítása, a digitális pedagógiai módszertanokat 
támogató, nemzetközileg bevált eszközök és eszközrendszerek és módszertani pilotok kísérleti jellegű bevezetése és beválásvizsgálatok elvégzése 
a projektekben. 
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10. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 58a. sorral egészül ki: 
 

 (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 

(1.) (Felhívás azonosító 
jele) (Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő neve) 

[Projekt 
indikatív 
támoga- 

tási 
kerete 

(Mrd Ft)] 

[Magyar- 
ország 

központi 
költségve- 

téséből 
megtéríthető 

indikatív 
önerő 

(Mrd Ft)] 

(Projekt 
benyújtásának 
várható ideje) 

(Szakmai elvárások) 

 
„ 

58a. EFOP-3.2.11-16 

Az Erzsébet Iskolai Közösségi 
Program módszertani 
megalapozása és kísérleti 
megvalósítása 

Erzsébet a Kárpát-medencei 
Gyermekekért Alapítvány 
(konzorciumvezető) 
Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ 
 

14,39 
 

2016. december 

A projekt célja az iskolai 
lemorzsolódás és az 
iskolaelhagyók számának 
csökkentéséhez, valamint az 
egész életen át tartó tanulás 
iskolai megalapozásához 
történő hozzájárulás 
támogató, familiáris, 
érzelmileg megtartó 
iskolamodell létrehozásán 
keresztül. A beavatkozás 
hatására a tanulók 
személyisége és kompetenciái 
fejlődnek, növekszik a tanulási 
sikeresség, valamint 
megújításra kerülnek a 
kompetenciafejlesztést 
támogató tanulásszervezési 
eljárások, melyek              
erősítik az informális, nyitott 
nevelési-tanulási 
környezetben történő oktatást. 
A projekt keretében a 
tematikus táborozás kísérleti 
jelleggel valósul meg. 

” 
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11. Hatályát veszti az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat  
11.1. G:8 mezőjében a „(pl. az IT, a műszaki területek vagy a kiváló nyelvtudást igénylő szektorok)” szövegrész,  
11.2. 19. sora, 
11.3. 43a. sora, 
11.4. 56. sora. 
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A Kormány 1609/2016. (XI. 8.) Korm. határozata
az EFOP-4.1.1-15 azonosító számú („Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések” című) felhívásra 
benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő 
hozzájárulásról

A Kormány
 1. hozzájárul az 1. mellékletben foglalt táblázat A–C és E oszlopában meghatározott projektjavaslatok (a továbbiakban: 

projektjavaslatok) 1. mellékletben foglalt táblázat D oszlopa szerinti támogatásához,
 2. hozzájárul a projektjavaslatok támogatási szerződésének megkötéséhez.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1609/2016. (XI. 8.) Korm. határozathoz

A B C D E

1.
Projekt azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Támogatás 

(Ft)
Projekt rövid bemutatása

2.
EFOP-4.1.1-15-

2016-00023

Infrastrukturális fejlesztések 
a Baranyai Református 

Egyházmegye pécsi oktatási 
intézményében.

Baranyai Református 
Egyházmegye

1 320 000 000

A projekt keretében alacsony kihasználtságú épületeket 
bontanak le, ezek helyére új épületet építenek, 
akadálymentesítési munkálatokat végeznek el, 

természettudományos labort alakítanak ki, valamint 
féltornatermet és sportudvart hoznak létre.

3.
EFOP-4.1.1-15-

2016-00039
A Szent Mór Iskolaközpont 
infrastrukturális fejlesztése

Magyar Katolikus 
Egyház Pécsi 

Egyházmegye
1 247 431 086

A projekt keretében a meglévő épületrészeket felújítják, 
korszerűsítik, természettudományos labort és tornatermet 

építenek, valamint felújítják az udvart. A tervezett 
fejlesztésekhez kapcsolódóan eszközöket is beszereznek.

4.
EFOP-4.1.1-15-

2016-00047

A Szent Orsolya Római 
Katolikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégium 

rekonstrukciója

Győri Egyházmegye 1 079 150 796

A projekt keretében a meglévő épületek felújítási és 
korszerűsítési munkálatait végzik el, amely során kicserélik 

a fűtési rendszert, felújítják a vizesblokkokat, kicserélik 
a gerincvezetékeket, a burkolatokat és a nyílászárókat, 

továbbá hőszigetelési munkálatokat végeznek el.
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A Kormány 1610/2016. (XI. 8.) Korm. határozata
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2. prioritása keretében megvalósuló további 
ivóvízminőség-javító és szennyvízkezelési projektek támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. hozzájárul az  1.  mellékletben foglalt táblázat A–C és H oszlopában meghatározott projektek (a  továbbiakban: 

projektek) támogatásának a táblázat E oszlopa szerinti növeléséhez,
 2. hozzájárul a projektek támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításához,

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

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyen javaslatot a  Stratégiai Kabinet részére a  projektek 1.  pont 
és 1.  melléklet szerint megnövelt támogatásának a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves 
fejlesztési keretében (a továbbiakban: éves fejlesztési keret) történő átvezetésére.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az éves fejlesztési keret soron következő módosítására vonatkozó javaslat megtételével 

egyidejűleg

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1610/2016. (XI. 8.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.

Projekt 

azonosító 

száma

Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Eredeti 

támogatás

(nettó, Ft)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(nettó, Ft)

Megnövelt támogatás 

legfeljebb

(nettó, Ft)

Megnövelt önerő 

legfeljebb

(nettó, Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.

KEHOP-

2.1.2-15-

2016-00006

Hantos ivóvizének 

arzénmentesítése

Hantos Község Önkormányzat 

az Európai Unió vagy más nemzetközi 

szervezet felé vállalt kötelezettséggel 

összefüggő, a 2007–2013 

programozási időszakban a Kormány 

által a nemzeti fejlesztési miniszter 

hatáskörébe utalt beruházások, 

valamint a 2014–2020 programozási 

időszakban a szennyvízelvezetési és 

tisztítási, a hulladékgazdálkodási és 

az ivóvízminőség-javító beruházások 

megvalósításáról szóló 339/2014.  

(XII. 19.) Korm. rendelet  

[a továbbiakban: 339/2014. (XII. 19.) 

Korm. rendelet] szerint

39 999 969 58 400 523 98 400 492 10 933 388

A projekt célja, hogy biztosítsák az arzén tekintetében 

Hantos községben az ivóvíz minőségi követelményeiről 

és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2011. (X. 25.) 

Korm. rendeletben előírt határértéknek és vízminőségi 

paramétereknek megfelelő ivóvizet.

3.

KEHOP-

2.1.3-15-

2016-00001

Ivóvízminőség-javító 

fejlesztést célzó beruházás 

Ináncs községben

Ináncs Község Önkormányzata 

a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 

szerint

69 255 261 32 584 101 101 839 362 11 315 485

A projekt célja, hogy biztosítsák az ammónium 

tekintetében Ináncs községben az ivóvíz minőségi 

követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2011. 

(X. 25.) Korm. rendeletben előírt határértéknek és 

vízminőségi paramétereknek megfelelő ivóvizet.

4.

KEHOP-

2.2.1-15-

2015-00006

Szentgotthárd–Máriaújfalu 

szennyvíz elvezetésének 

kiépítése

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 

szerint

299 778 838 126 429 543 426 208 381 102 164 199

A projekt keretében az érintett 2000 lakosegyenérték 

terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési 

agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei 

teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel 

való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel ellátott 

fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel szembeni 

szakmai elvárás, hogy Magyarország megfeleljen az uniós 

jogi követelményeknek a kijelölt határidőig.

5.

KEHOP-

2.2.1-15-

2015-00017

Szennyvízelvezetés és 

tisztítás megoldása az izsákfai 

városrészen

Celldömölk Város Önkormányzata 

a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 

szerint

256 097 271 95 814 628 351 911 899 55 200 044

A projekt keretében az érintett 2000 lakosegyenérték 

terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési 

agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei 

teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel 

való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel ellátott 

fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel szembeni 

szakmai elvárás, hogy Magyarország megfeleljen az uniós 

jogi követelményeknek a kijelölt határidőig.
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6.

KEHOP-

2.2.1-15-

2015-00023

Őcsény–Decs Szennyvíztelep 

felújítása

Decs Nagyközség Önkormányzata 

és Őcsény Község Önkormányzata 

a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 

szerint

418 430 350 15 322 001 433 752 351 23 635 642

A projekt keretében az érintett 2000 lakosegyenérték 

terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési 

agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei 

teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel 

való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel ellátott 

fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel szembeni 

szakmai elvárás, hogy Magyarország megfeleljen az uniós 

jogi követelményeknek a kijelölt határidőig.

7.

KEHOP-

2.2.1-15-

2015-00026

A szennyvíztisztító telep 

korszerűsítése Csepregen

Csepreg Város Önkormányzata, 

Horvátzsidány Község 

Önkormányzata, Kiszsidány Község 

Önkormányzata és Ólmod Község 

Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) 

Korm. rendelet szerint

373 222 107 133 841 639 507 063 746 56 652 012

A projekt keretében az érintett 2000 lakosegyenérték 

terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési 

agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei 

teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel 

való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel ellátott 

fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel szembeni 

szakmai elvárás, hogy Magyarország megfeleljen az uniós 

jogi követelményeknek a kijelölt határidőig.

8.

KEHOP-

2.2.1-15-

2015-00030

Szamosszeg–Nagydobos–

Nyírparasznya települések 

szennyvíztisztító telepének 

bővítése

Nagydobos Község Önkormányzata, 

Nyírparasznya Község 

Önkormányzata és Szamosszeg 

Község Önkormányzata a 339/2014. 

(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

263 239 709 76 688 316 339 928 025 21 929 659

A projekt keretében az érintett 2000 lakosegyenérték 

terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési 

agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei 

teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel 

való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel ellátott 

fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel szembeni 

szakmai elvárás, hogy Magyarország megfeleljen az uniós 

jogi követelményeknek a kijelölt határidőig.

9.

KEHOP-

2.2.2-15-

2015-00019

Bokod község 

szennyvízkezelésének 

fejlesztése

Bokod Község Önkormányzata 

a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 

szerint

260 350 000 88 595 502 348 945 502 23 028 474

A projekt keretében az érintett 2000 lakosegyenérték 

terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési 

agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei 

teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel 

való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel ellátott 

fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel szembeni 

szakmai elvárás, hogy Magyarország megfeleljen az uniós 

jogi követelményeknek a kijelölt határidőig.

10.

KEHOP-

2.2.2-15-

2015-00027

Tarpa nagyközség 

szennyvíztisztításának 

bővítése és korszerűsítése

Tarpa Nagyközség Önkormányzata 

a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 

szerint

470 813 160 43 753 006 514 566 166 29 417 225

A projekt keretében az érintett 2000 lakosegyenérték 

terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési 

agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei 

teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel 

való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel ellátott 

fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel szembeni 

szakmai elvárás, hogy Magyarország megfeleljen az uniós 

jogi követelményeknek a kijelölt határidőig.
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11.

KEHOP-

2.2.2-15-

2016-00049

Adony szennyvíztisztító telep 

bővítése, és fejlesztése

Adony Város Önkormányzata 

a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 

szerint

380 871 026 74 817 380 455 688 406 27 921 357

A projekt keretében az érintett 2000 lakosegyenérték 

terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési 

agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei 

teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel 

való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel ellátott 

fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel szembeni 

szakmai elvárás, hogy Magyarország megfeleljen az uniós 

jogi követelményeknek a kijelölt határidőig.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 172. szám 76353

A Kormány 1611/2016. (XI. 8.) Korm. határozata
a KEHOP-1.3.0-15-2016-00003 azonosító számú („Marótvölgyi belvízöblözet rendezése” című) és 
a KEHOP-1.4.0-15-2015-00010 azonosító számú („Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő 
kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 
működési területén” című) projektek támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. hozzájárul

a) a KEHOP-1.3.0-15-2016-00003 azonosító számú, „Marótvölgyi belvízöblözet rendezése” című és
b) a  KEHOP-1.4.0-15-2015-00010 azonosító számú, „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő 

kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 
működési területén” című

projektek (a továbbiakban együtt: projektek) támogatásának az 1. melléklet szerinti növeléséhez,
 2. hozzájárul a projektek támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításához,

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

 3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyen javaslatot a Kormány részére a projektek 1. pont és 1. melléklet 
szerint megnövelt támogatásának a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretében 
(a továbbiakban: éves fejlesztési keret) történő átvezetésére.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az éves fejlesztési keret soron következő módosítására vonatkozó javaslat megtételével 

egyidejűleg

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1611/2016. (XI. 8.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése

Kedvezményezett 

neve

Eredeti támogatás 

(bruttó, Ft)

Többlettámogatás 

(bruttó, Ft)

Megnövelt 

támogatás 

legfeljebb 

(bruttó, Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
KEHOP-1.3.0-

15-2016-00003

Marótvölgyi belvízöblözet 

rendezése

Országos Vízügyi Főigazgatóság 

és a Nyugat-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság konzorciuma

1 425 142 557 765 265 030 2 190 407 587

A projekt célja a Marótvölgyi belvízöblözet kiépítése 

akként, hogy annak állapota megfeleljen a Kis-Balaton 

Vízvédelmi Rendszer üzemvízszintjének, ennek révén 

a belvizek és árvizek lehető legkisebb kártétellel és 

költséggel való levezetését lehetővé teszi, valamint 

biztosítja a belvízöblözet folyamatos, megfelelő 

vízellátását. Ennek érdekében szivattyúállást, 

vízbevezető műtárgyat, vasbeton hidat, csatornákat 

és a hozzájuk kapcsolódó kisműtárgyakat, valamint 

földműveket építenek, helyreállítják a Marótvölgyi 

csatorna megfelelő vízszállítási képességét.

3.
KEHOP-1.4.0-

15-2015-00010

Árvízvédelmi védvonalak 

mértékadó árvízszintre 

történő kiépítése, védvonalak 

terhelésének csökkentése 

a Közép-Tiszán az Észak-

magyarországi Vízügyi 

Igazgatóság működési 

területén

Országos Vízügyi Főigazgatóság 

és az Észak-magyarországi 

Vízügyi Igazgatóság 

konzorciuma

4 600 000 000 830 137 830 5 430 137 830

A projekt keretében – a Közép-Tisza árvízi 

biztonságának a védvonalak mértékadó szintre 

fejlesztése érdekében – töltésépítést, töltésmagasítást 

végeznek el a Csincse bal partján a 0+000–2+716 

töltéskilométeren, valamint a Rima bal partján 

a 3+125–4+150 töltéskilométeren és jobb partján 

a 3+200–7+955 töltéskilométeren, összesen 8471 

folyóméter hosszan. A töltés 30 000 m²-nyi területén 

koronaburkolatot építenek, emellett létesül két 

műtárgy is. A töltés szivárgását agyagfog, illetve 

résfal akadályozza majd meg. A projekt keretében 

közműkiváltásokat végeznek el, és rekonstruálják 

a négyesi gátőrtelepet.
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A Kormány 1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok 
jóváhagyásáról

 1. A Kormány jóváhagyja
1.1. Bács-Kiskun megye,
1.2. Baranya megye,
1.3. Békés megye,
1.4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
1.5. Csongrád megye,
1.6. Fejér megye,
1.7. Győr-Moson-Sopron megye,
1.8. Hajdú-Bihar megye,
1.9. Heves megye,
1.10. Jász-Nagykun-Szolnok megye,
1.11. Komárom-Esztergom megye,
1.12. Nógrád megye,
1.13. Somogy megye,
1.14. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
1.15. Tolna megye,
1.16. Vas megye,
1.17. Veszprém megye és
1.18. Zala megye
integrált területi programját az 1. melléklet szerint.

 2. A Kormány jóváhagyja
2.1. Békéscsaba,
2.2. Debrecen,
2.3. Dunaújváros,
2.4. Eger,
2.5. Győr,
2.6. Hódmezővásárhely,
2.7. Kaposvár,
2.8. Kecskemét,
2.9. Miskolc,
2.10. Nagykanizsa,
2.11. Nyíregyháza,
2.12. Pécs,
2.13. Salgótarján,
2.14. Sopron,
2.15. Szeged,
2.16. Székesfehérvár,
2.17. Szekszárd,
2.18. Szolnok,
2.19. Szombathely,
2.20. Tatabánya,
2.21. Veszprém és
2.22. Zalaegerszeg
integrált területi programját a 2. melléklet szerint.

 3. A Kormány egyetért azzal, hogy a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A.  § (1)  bekezdése szerinti 
esetben a fejlesztés a megyei jogú város közigazgatási területén is megvalósulhat.
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 4. A  2014–2020 közötti programozási időszakban a  Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének 
egyes szempontjairól, valamint az  operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a  megyei 
jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról szóló 1702/2014. (XII. 3.) Korm. 
határozat 5. pont b) alpontjában a „vonatkozóan,” szövegrész helyébe az „– a megyei jogú város önkormányzatának 
egyetértése esetén a megyei jogú város közigazgatási területére is – vonatkozóan,” szöveg lép.

 5. A Kormány visszavonja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi 
programok jóváhagyásáról szóló 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozathoz

 1. A megyei integrált területi programok megnevezése, forráskerete és a kapcsolódó tematikus célkitűzés adatai:

A B C D E

1. Területi szereplő megnevezése Integrált területi program megnevezése
Hétéves forráskeret

(Mrd Ft)
Tematikus célkitűzés

Tematikus célkitűzés szerinti 

forrásallokáció

(Mrd Ft)

2.

Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat

Bács-Kiskun Megye Integrált 
Területi Programja

63,23

(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, 
valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése

28,768

3.
(6) a környezet megőrzése és védelme, 

valamint a forráshatékonyság támogatása
11,699

4.
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé 
történő elmozdulás támogatása minden ágazatban

15,848

5.
(9) a társadalmi együttműködés előmozdítása 

és a szegénység, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem

6,911

6.

Baranya Megyei 
Önkormányzat

Baranya megye Integrált Területi 
Programja

38,02

(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, 
valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése

17,360

7.
(6) a környezet megőrzése és védelme, 

valamint a forráshatékonyság támogatása
7,034

8.
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé 
történő elmozdulás támogatása minden ágazatban

9,567

9.
(9) a társadalmi együttműködés előmozdítása 

és a szegénység, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem

4,055

10.

Békés Megyei 
Önkormányzat

Békés Megye Integrált Területi 
Programja

57,94

(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, 
valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése

26,459

11.
(6) a környezet megőrzése és védelme, 

valamint a forráshatékonyság támogatása
10,721

12.
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé 
történő elmozdulás támogatása minden ágazatban

14,581

13.
(9) a társadalmi együttműködés előmozdítása 

és a szegénység, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem

6,180
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14.

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Önkormányzat

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
Integrált Területi Programja

93,05

(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, 
valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése

42,442

15.
(6) a környezet megőrzése és védelme, 

valamint a forráshatékonyság támogatása
17,218

16.
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé 
történő elmozdulás támogatása minden ágazatban

23,416

17.
(9) a társadalmi együttműködés előmozdítása 

és a szegénység, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem

9,975

18.

Csongrád Megyei 
Önkormányzat

Csongrád Megye Integrált Területi 
Programja

29,19

(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, 
valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése

13,316

19.
(6) a környezet megőrzése és védelme, 

valamint a forráshatékonyság támogatása
5,276

20.
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé 
történő elmozdulás támogatása minden ágazatban

7,267

21.
(9) a társadalmi együttműködés előmozdítása 

és a szegénység, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem

3,335

22.

Fejér Megyei 
Önkormányzat

Fejér megye Integrált Területi 
Programja

32,10

(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, 
valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése

14,041

23.
(6) a környezet megőrzése és védelme, 

valamint a forráshatékonyság támogatása
5,939

24.
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé 
történő elmozdulás támogatása minden ágazatban

8,671

25.
(9) a társadalmi együttműködés előmozdítása 

és a szegénység, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem

3,446
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26.

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Önkormányzat

Győr-Moson-Sopron megye 
Integrált Területi Programja

23,35

(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, 
valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése

10,664

27.
(6) a környezet megőrzése és védelme, 

valamint a forráshatékonyság támogatása
4,321

28.
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé 
történő elmozdulás támogatása minden ágazatban

5,877

29.
(9) a társadalmi együttműködés előmozdítása 

és a szegénység, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem

2,490

30.

Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat

Hajdú-Bihar megye Integrált 
Területi Programja

49,62

(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, 
valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése

22,660

31.
(6) a környezet megőrzése és védelme, 

valamint a forráshatékonyság támogatása
9,182

32.
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé 
történő elmozdulás támogatása minden ágazatban

12,487

33.
(9) a társadalmi együttműködés előmozdítása 

és a szegénység, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem

5,293

34.

Heves Megyei 
Önkormányzat

Heves Megye Integrált Területi 
Programja (2014–2020)

41,69

(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, 
valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése

20,226

35.
(6) a környezet megőrzése és védelme, 

valamint a forráshatékonyság támogatása
7,373

36.
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé 
történő elmozdulás támogatása minden ágazatban

10,034

37.
(9) a társadalmi együttműködés előmozdítása 

és a szegénység, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem

4,053
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38.

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Önkormányzat

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Integrált Területi Program 

2014–2020
53,78

(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, 
valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése

24,561

39.
(6) a környezet megőrzése és védelme, 

valamint a forráshatékonyság támogatása
9,952

40.
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé 
történő elmozdulás támogatása minden ágazatban

13,535

41.
(9) a társadalmi együttműködés előmozdítása 

és a szegénység, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem

5,737

42.

Komárom-Esztergom 
Megyei Önkormányzat

Komárom-Esztergom megye 
Integrált Területi Programja

25,94

(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, 
valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése

12,001

43.
(6) a környezet megőrzése és védelme, 

valamint a forráshatékonyság támogatása
4,600

44.
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé 
történő elmozdulás támogatása minden ágazatban

6,728

45.
(9) a társadalmi együttműködés előmozdítása 

és a szegénység, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem

2,612

46.

Nógrád Megye 
Önkormányzata

Nógrád megye Integrált Területi 
Programja

41,13

(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, 
valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése

18,782

47.
(6) a környezet megőrzése és védelme, 

valamint a forráshatékonyság támogatása
7,610

48.
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé 
történő elmozdulás támogatása minden ágazatban

10,350

49.
(9) a társadalmi együttműködés előmozdítása 

és a szegénység, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem

4,387
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50.

Somogy Megyei 
Önkormányzat

Somogy megye Integrált Területi 
Programja

43,45

(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, 
valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése

19,841

51.
(6) a környezet megőrzése és védelme, 

valamint a forráshatékonyság támogatása
8,040

52.
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé 
történő elmozdulás támogatása minden ágazatban

10,934

53.
(9) a társadalmi együttműködés előmozdítása 

és a szegénység, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem

4,634

54.

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Önkormányzat

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 
Integrált Területi Programja 

2014–2020
89,28

(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, 
valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése

40,772

55.
(6) a környezet megőrzése és védelme, 

valamint a forráshatékonyság támogatása
16,521

56.
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé 
történő elmozdulás támogatása minden ágazatban

22,468

57.
(9) a társadalmi együttműködés előmozdítása 

és a szegénység, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem

9,523

58.

Tolna Megyei 
Önkormányzat

Tolna megye Integrált Területi 
Programja

27,55

(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, 
valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése

12,580

59.
(6) a környezet megőrzése és védelme, 

valamint a forráshatékonyság támogatása
5,097

60.
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé 
történő elmozdulás támogatása minden ágazatban

6,932

61.
(9) a társadalmi együttműködés előmozdítása 

és a szegénység, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem

2,938
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62.

Vas Megyei 
Önkormányzat

Vas megye Integrált Területi 
Programja

21,14

(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, 
valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése

9,614

63.
(6) a környezet megőrzése és védelme, 

valamint a forráshatékonyság támogatása
4,111

64.
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé 
történő elmozdulás támogatása minden ágazatban

5,119

65.
(9) a társadalmi együttműködés előmozdítása 

és a szegénység, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem

2,292

66.

Veszprém Megyei 
Önkormányzat

Veszprém megye Integrált Területi 
Programja

45,17

(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, 
valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése

20,576

67.
(6) a környezet megőrzése és védelme, 

valamint a forráshatékonyság támogatása
8,358

68.
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé 
történő elmozdulás támogatása minden ágazatban

11,367

69.
(9) a társadalmi együttműködés előmozdítása 

és a szegénység, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem

4,869

70.

Zala Megyei 
Önkormányzat

Zala Megye Integrált Területi 
Programja

23,05

(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, 
valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése

10,058

71.
(6) a környezet megőrzése és védelme, 

valamint a forráshatékonyság támogatása
4,732

72.
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé 
történő elmozdulás támogatása minden ágazatban

5,800

73.
(9) a társadalmi együttműködés előmozdítása 

és a szegénység, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem

2,458
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 2. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1–5. prioritások intézkedéseinek területi forrásallokációja:

A B C D E F G H I J K L M N

1. Területi szereplő megnevezése

1.1.  

Helyi 

gazdasági 

infra- 

struktúra 

fejlesztése 

(Mrd Ft)

1.2.  

Társadalmi 

és környezeti 

szempontból 

fenntartható 

turizmus- 

fejlesztés 

(Mrd Ft)

1.3.  

A gazdaság- 

fejlesztést és 

a munkaerő 

mobilitás 

ösztönzését 

szolgáló 

közlekedés- 

fejlesztés 

(Mrd Ft)

1.4.  

A foglal- 

koztatás 

segítése és az 

életminőség 

javítása 

családbarát, 

munkába 

állást segítő 

intézmények, 

közszol- 

gáltatások 

fejlesztésével 

(Mrd Ft)

2.1.  

Gazdaság- 

élénkítő és 

népesség- 

megtartó 

település- 

fejlesztés 

(Mrd Ft)

3.1.  

Fenntartható 

települési 

közlekedés- 

fejlesztés 

(Mrd Ft)

3.2. 

Önkormányzatok 

energiahaté- 

konyságának 

és a megújuló 

energia-felhasználás 

arányának növelése

(Mrd Ft)

4.1. 

Egészségügyi 

alapellátás 

infrastruk- 

turális 

fejlesztése 

(Mrd Ft)

4.2.  

A szociális 

alapszolgál- 

tatások 

infrastruk- 

túrájának 

bővítése, 

fejlesztése

(Mrd Ft)

4.3. 

Leromlott 

városi 

területek 

rehabili- 

tációja 

(Mrd Ft)

5.1. 

Foglalkoztatás-

növelést célzó 

megyei és 

helyi foglalkoz- 

tatási együtt- 

működések 

(paktumok)

(Mrd Ft)

5.2.  

A társadalmi 

együtt- 

működés 

erősítését 

szolgáló 

helyi szintű 

komplex 

programok 

(Mrd Ft)

5.3.  

Helyi 

közösségi 

programok 

megvaló- 

sítása 

(Mrd Ft)

2.
Bács-Kiskun Megyei 

Önkormányzat
9,018 5,666 4,047 4,880 11,699 4,894 10,954 1,794 1,429 1,834 5,157 0,683 1,171

3.
Baranya Megyei 
Önkormányzat

5,478 3,395 2,434 2,916 7,034 3,583 5,984 1,024 0,813 1,103 3,138 0,410 0,704

4.
Békés Megyei 

Önkormányzat
8,296 5,175 3,709 4,472 10,721 5,461 9,120 1,560 1,240 1,681 4,808 0,626 1,074

5.
Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei 
Önkormányzat

13,323 8,310 5,956 7,132 17,218 8,770 14,646 2,542 2,005 2,699 7,721 1,005 1,724

6.
Csongrád Megyei 

Önkormányzat
4,180 2,607 1,869 2,237 5,276 2,921 4,346 0,786 0,645 1,047 2,422 0,315 0,541

7.
Fejér Megyei 

Önkormányzat
4,147 2,718 2,055 2,458 5,939 3,151 5,520 1,084 0,690 0,731 2,663 0,347 0,595

8.
Győr-Moson-Sopron 

Megyei 
Önkormányzat

3,344 2,086 1,495 1,802 4,321 2,201 3,676 0,629 0,500 0,677 1,938 0,252 0,433

9.
Hajdú-Bihar Megyei 

Önkormányzat
7,105 4,432 3,176 3,830 9,182 4,677 7,810 1,336 1,062 1,440 4,117 0,536 0,919

10.
Heves Megyei 
Önkormányzat

7,158 3,765 2,669 3,175 7,373 4,699 5,341 0,716 0,905 1,210 3,459 0,450 0,772
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11.
Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei 
Önkormányzat

7,701 4,803 3,443 4,151 9,952 5,069 8,466 1,449 1,151 1,560 4,463 0,581 0,997

12.
Komárom-

Esztergom Megyei 
Önkormányzat

3,714 2,472 1,661 2,002 4,600 2,445 4,283 0,699 0,400 0,753 2,152 0,280 0,481

13.
Nógrád Megye 

Önkormányzata
5,889 3,673 2,633 3,174 7,610 3,876 6,474 1,108 0,880 1,193 3,413 0,444 0,762

14.
Somogy Megyei 
Önkormányzat

6,244 3,734 2,781 3,325 8,040 4,095 6,839 1,170 0,930 1,260 3,757 0,469 0,805

15.

Szabolcs-
Szatmár-Bereg 

Megyei 
Önkormányzat

12,783 7,974 5,715 6,891 16,521 8,415 14,053 2,405 1,910 2,590 7,408 0,964 1,654

16.
Tolna Megyei 

Önkormányzat
3,944 2,460 1,763 2,126 5,097 2,596 4,336 0,742 0,589 0,799 2,286 0,297 0,510

17.
Vas Megyei 

Önkormányzat
2,778 1,889 1,353 1,841 4,111 1,992 3,127 0,592 0,467 0,613 1,754 0,228 0,392

18.
Veszprém Megyei 

Önkormányzat
6,390 4,095 2,892 3,451 8,358 4,257 7,110 1,254 0,981 1,310 3,748 0,488 0,837

19.
Zala Megyei 

Önkormányzat
2,862 2,075 1,475 1,779 4,732 2,172 3,628 0,621 0,493 0,669 1,867 0,249 0,427
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 3. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1–5. prioritásai eredményességi keretbe tartozó indikátorok területi célértékei:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

1.

Területi szereplő 

megnevezése

A fejlesztett vagy 

újonnan létesített 

iparterületek 

és ipari parkok 

területe 

(ha)

A felújított vagy 

korszerűsített utak 

teljes hossza 

(km)

Fejlesztett, 0–3 éves 

gyermekek elhelyezését 

biztosító férőhelyek 

száma 

(db)

Városi területeken 

létrehozott vagy 

helyreállított nyitott terek 

(m2)

Kialakított 

kerékpárforgalmi 

létesítmények 

hossza 

(km)

Üvegházhatású gázok 

becsült éves csökkenése 

(tonna CO2 egyenérték)

Fejlesztéssel 

érintett 

egészségügyi 

alapellátást nyújtó 

szolgálatok száma 

(db)

Helyreállított 

lakóegységek 

városi területeken 

(lakóegység)

A foglalkoztatási 

paktumok keretében 

munkaerőpiaci 

programokban 

résztvevők száma 

(fő)

Helyi társadalmi 

akciókban résztvevők 

száma 

(fő)

2.

2018-ra 

vonat- 

kozó 

részcél

Végső 

cél 

(2023)

2018-ra 

vonat- 

kozó 

részcél

Végső 

cél 

(2023)

2018-ra 

vonat- 

kozó 

részcél

Végső cél 

(2023)

2018-ra 

vonat- 

kozó 

részcél

Végső cél 

(2023)

2018-ra 

vonat- 

kozó 

részcél

Végső 

cél 

(2023)

2018-ra 

vonat- 

kozó 

részcél

Végső cél 

(2023)

2018-ra 

vonat- 

kozó 

részcél

Végső 

cél 

(2023)

2018-ra 

vonat- 

kozó 

részcél

Végső 

cél 

(2023)

2018-ra 

vonat- 

kozó 

részcél

Végső cél 

(2023)

2018-ra 

vonat- 

kozó 

részcél

Végső cél 

(2023)

3.
Bács-Kiskun 

Megyei 
Önkormányzat

22,00 108,28 6,00 27,00 198,00 990,00 22 500,00 110 432,00 19,00 44,60 3 279,24 32 792,00 29,00 78,00 20,00 92,00 708,00 3 339,00 2 105,00 10 525,00

4.
Baranya Megyei 
Önkormányzat

14,00 65,78 3,40 16,19 120,00 592,00 13 281,40 66 399,84 11,55 32,66 1 820,00 17 912,19 10,00 45,00 12,00 56,00 430,00 2 032,00 1 267,00 6 331,00

5.
Békés Megyei 

Önkormányzat
20,00 99,61 5,00 25,00 182,00 907,00 20 239,94 101 199,69 18,00 49,77 2 730,12 27 301,15 14,00 68,00 17,00 85,00 630,00 3 113,00 1 931,00 9 653,00

6.

Borsod-Abaúj-
Zemplén 
Megyei 

Önkormányzat

32,04 159,97 7,93 39,61 290,00 1 447,00 32 505,48 162 527,39 27,97 79,93 4 384,35 43 843,49 22,00 110,00 28,00 136,00 1 000,00 4 999,00 3 099,00 15 495,00

7.
Csongrád 

Megyei 
Önkormányzat

10,06 50,19 2,49 12,43 91,00 454,00 9 962,00 49 806,79 9,32 26,63 1 301,00 13 009,96 7,00 34,00 11,00 53,00 314,00 1 569,00 973,00 4 862,00

8.
Fejér Megyei 

Önkormányzat
10,00 49,80 13,66 14,00 100,00 499,00 11 220,00 56 067,00 10,05 29,00 1 666,00 16 525,00 10,00 47,00 8,00 37,00 345,00 1 725,00 1 070,00 5 348,00

9.
Győr-Moson- 

Sopron Megyei 
Önkormányzat

8,05 40,15 1,99 9,95 74,00 366,00 8 157,52 40 787,60 7,02 20,06 1 100,43 11 004,28 6,00 28,00 7,00 34,00 251,00 1 255,00 779,00 3 892,00

10.
Hajdú-Bihar 

Megyei 
Önkormányzat

17,09 85,31 4,23 21,13 156,00 777,00 17 334,50 86 672,47 14,92 42,63 2 337,97 23 379,61 12,00 58,00 15,00 73,00 534,00 2 666,00 1 652,00 8 260,00

11.
Heves Megyei 
Önkormányzat

17,22 85,95 3,55 17,75 129,00 644,00 13 919,33 69 596,61 14,99 42,83 1 598,86 15 988,54 7,00 31,00 13,00 61,00 448,00 2 240,00 1 388,00 6 939,00

12.
Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei 
Önkormányzat

18,52 92,47 22,89 23,00 169,00 842,00 18 788,16 93 940,80 16,17 46,20 2 534,34 25 343,37 13,00 63,00 16,00 79,00 578,00 2 890,00 1 793,00 8 961,00

13.

Komárom-
Esztergom 

Megyei 
Önkormányzat

8,94 44,60 2,21 11,05 82,00 406,00 8 684,24 43 421,19 7,80 22,29 1 282,14 12 821,37 7,00 31,00 8,00 38,00 279,00 1 394,00 865,00 4 324,00
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14.
Nógrád Megye 

Önkormányzata
14,17 70,71 4,00 17,52 134,00 644,00 14 368,00 71 838,05 12,36 35,33 1 938,03 19 380,23 10,00 48,00 12,00 60,00 442,00 2 210,00 1 370,00 6 849,00

15.
Somogy Megyei 
Önkormányzat

15,02 74,97 3,70 18,50 135,00 675,00 15 178,54 75 892,69 13,06 37,32 2 047,29 20 472,87 11,00 51,00 13,00 64,00 487,00 2 433,00 1 448,00 7 236,00

16.

Szabolcs-
Szatmár-Bereg 

Megyei 
Önkormányzat

30,75 153,49 7,61 39,00 280,00 1 398,00 31 189,63 155 948,14 27,00 77,00 4 207,24 42 068,32 21,00 104,00 26,00 130,00 960,00 4 796,00 2 974,00 14 868,00

17.
Tolna Megyei 

Önkormányzat
9,61 47,96 2,35 12,00 87,00 432,00 9 622,52 48 112,57 8,28 23,66 1 298,01 12 980,02 7,00 32,00 9,00 41,00 296,00 1 480,00 917,00 4 584,00

18.
Vas Megyei 

Önkormányzat
6,69 33,36 3,00 9,00 75,00 374,00 7 761,07 38 805,33 7,00 18,16 1 400,00 9 960,63 7,00 26,00 7,00 31,00 228,00 1 136,00 705,00 3 524,00

19.
Veszprém 

Megyei 
Önkormányzat

15,50 76,73 3,85 20,00 140,00 700,00 15 779,03 78 900,00 14,00 39,00 2 129,00 21 284,12 11,00 54,00 14,00 66,00 486,00 2 427,00 1 505,00 7 523,00

20.
Zala Megyei 

Önkormányzat
14,45 34,37 5,81 9,81 120,00 361,00 10 200,00 44 667,00 20,00 20,00 10 859,63 10 859,63 14,00 27,00 15,00 34,00 242,00 1 209,00 768,00 3 838,00
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2. melléklet az 1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozathoz

 1. A megyei jogú városi integrált területi programok megnevezése, forráskerete és a kapcsolódó tematikus célkitűzés adatai:

A B C D E

1. Területi szereplő megnevezése Integrált területi program megnevezése
Hétéves forráskeret

(Mrd Ft)
Tematikus célkitűzés

Tematikus célkitűzés szerinti 

forrásallokáció

(Mrd Ft)

2.

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Integrált Területi Programja

13,23

(8) a fenntartható és 
minőségi foglalkoztatás, 

valamint a munkavállalói mobilitás 
ösztönzése

4,883

3.
(6) a környezet megőrzése és védelme, 

valamint a forráshatékonyság 
támogatása

2,089

4.
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

gazdaság felé történő elmozdulás 
támogatása minden ágazatban

4,249

5.

(9) a társadalmi együttműködés 
előmozdítása és a szegénység, 

valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem

2,012

6.

Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Debrecen Integrált Területi 
Programja

43,32

(8) a fenntartható és 
minőségi foglalkoztatás, 

valamint a munkavállalói mobilitás 
ösztönzése

20,334

7.
(6) a környezet megőrzése és védelme, 

valamint a forráshatékonyság 
támogatása

8,062

8.
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

gazdaság felé történő elmozdulás 
támogatása minden ágazatban

10,714

9.

(9) a társadalmi együttműködés 
előmozdítása és a szegénység, 

valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem

4,210



76368 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2016. évi 172. szám
 

10.

Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Dunaújváros Megyei Jogú Város
Integrált Területi Programja

7,43

(8) a fenntartható és 
minőségi foglalkoztatás, 

valamint a munkavállalói mobilitás 
ösztönzése

3,539

11.
(6) a környezet megőrzése és védelme, 

valamint a forráshatékonyság 
támogatása

1,383

12.
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

gazdaság felé történő elmozdulás 
támogatása minden ágazatban

1,888

13.

(9) a társadalmi együttműködés 
előmozdítása és a szegénység, 

valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem

0,621

14.

Eger Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Eger Megyei Jogú Város Integrált 
Területi Programja

11,08

(8) a fenntartható és 
minőségi foglalkoztatás, 

valamint a munkavállalói mobilitás 
ösztönzése

5,091

15.
(6) a környezet megőrzése és védelme, 

valamint a forráshatékonyság 
támogatása

2,063

16.
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

gazdaság felé történő elmozdulás 
támogatása minden ágazatban

2,741

17.

(9) a társadalmi együttműködés 
előmozdítása és a szegénység, 

valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem

1,189
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18.

Győr Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Győr Megyei Jogú Város Integrált 
Területi Programja 2014–2020

21,60

(8) a fenntartható és 
minőségi foglalkoztatás, 

valamint a munkavállalói mobilitás 
ösztönzése

9,623

19.
(6) a környezet megőrzése és védelme, 

valamint a forráshatékonyság 
támogatása

4,321

20.
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

gazdaság felé történő elmozdulás 
támogatása minden ágazatban

4,843

21.

(9) a társadalmi együttműködés 
előmozdítása és a szegénység, 

valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem

2,818

22.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

Hódmezővásárhely Megyei Jogú 
Város Integrált Területi Programja

9,84

(8) a fenntartható és 
minőségi foglalkoztatás, 

valamint a munkavállalói mobilitás 
ösztönzése

4,519

23.
(6) a környezet megőrzése és védelme, 

valamint a forráshatékonyság 
támogatása

1,831

24.
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

gazdaság felé történő elmozdulás 
támogatása minden ágazatban

2,434

25.

(9) a társadalmi együttműködés 
előmozdítása és a szegénység, 

valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem

1,056
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26.

Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Kaposvár Megyei Jogú Város 
Integrált Területi Programja

14,75

(8) a fenntartható és 
minőségi foglalkoztatás, 

valamint a munkavállalói mobilitás 
ösztönzése

6,232

27.
(6) a környezet megőrzése és védelme, 

valamint a forráshatékonyság 
támogatása

3,535

28.
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

gazdaság felé történő elmozdulás 
támogatása minden ágazatban

3,553

29.

(9) a társadalmi együttműködés 
előmozdítása és a szegénység, 

valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem

1,433

30.

Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Kecskemét Megyei Jogú Város 
Integrált Területi Programja

23,11

(8) a fenntartható és 
minőségi foglalkoztatás, 

valamint a munkavállalói mobilitás 
ösztönzése

10,614

31.
(6) a környezet megőrzése és védelme, 

valamint a forráshatékonyság 
támogatása

4,301

32.
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

gazdaság felé történő elmozdulás 
támogatása minden ágazatban

5,715

33.

(9) a társadalmi együttműködés 
előmozdítása és a szegénység, 

valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem

2,479



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2016. évi 172. szám

 
76371

34.

Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Miskolc Megyei Jogú Város 
Integrált Területi Programja

35,26

(8) a fenntartható és 
minőségi foglalkoztatás, 

valamint a munkavállalói mobilitás 
ösztönzése

16,197

35.
(6) a környezet megőrzése és védelme, 

valamint a forráshatékonyság 
támogatása

6,563

36.
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

gazdaság felé történő elmozdulás 
támogatása minden ágazatban

8,722

37.

(9) a társadalmi együttműködés 
előmozdítása és a szegénység, 

valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem

3,783

38.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Integrált Területi Programja

7,94

(8) a fenntartható és 
minőségi foglalkoztatás, 

valamint a munkavállalói mobilitás 
ösztönzése

4,545

39.
(6) a környezet megőrzése és védelme, 

valamint a forráshatékonyság 
támogatása

1,477

40.
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

gazdaság felé történő elmozdulás 
támogatása minden ágazatban

1,392

41.

(9) a társadalmi együttműködés 
előmozdítása és a szegénység, 

valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem

0,524
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42.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Integrált Területi Programja 

2014–2020
24,63

(8) a fenntartható és 
minőségi foglalkoztatás, 

valamint a munkavállalói mobilitás 
ösztönzése

11,314

43.
(6) a környezet megőrzése és védelme, 

valamint a forráshatékonyság 
támogatása

4,689

44.
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

gazdaság felé történő elmozdulás 
támogatása minden ágazatban

4,693

45.

(9) a társadalmi együttműködés 
előmozdítása és a szegénység, 

valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem

3,938

46.

Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Pécs Megyei Jogú Város Integrált 
Területi Programja

31,40

(8) a fenntartható és 
minőségi foglalkoztatás, 

valamint a munkavállalói mobilitás 
ösztönzése

14,720

47.
(6) a környezet megőrzése és védelme, 

valamint a forráshatékonyság 
támogatása

5,543

48.
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

gazdaság felé történő elmozdulás 
támogatása minden ágazatban

7,694

49.

(9) a társadalmi együttműködés 
előmozdítása és a szegénység, 

valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem

3,439
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50.

Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Salgótarján Megyei Jogú Város 
Integrált Területi Programja

9,20

(8) a fenntartható és 
minőségi foglalkoztatás, 

valamint a munkavállalói mobilitás 
ösztönzése

3,882

51.
(6) a környezet megőrzése és védelme, 

valamint a forráshatékonyság 
támogatása

1,712

52.
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

gazdaság felé történő elmozdulás 
támogatása minden ágazatban

2,075

53.

(9) a társadalmi együttműködés 
előmozdítása és a szegénység, 

valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem

1,529

54.

Sopron Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Sopron Megyei Jogú Város 
Integrált Területi Programja

10,81

(8) a fenntartható és 
minőségi foglalkoztatás, 

valamint a munkavállalói mobilitás 
ösztönzése

5,462

55.
(6) a környezet megőrzése és védelme, 

valamint a forráshatékonyság 
támogatása

2,012

56.
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

gazdaság felé történő elmozdulás 
támogatása minden ágazatban

2,458

57.

(9) a társadalmi együttműködés 
előmozdítása és a szegénység, 

valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem

0,877
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58.

Szeged Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Szeged Megyei Jogú Város 
Integrált Területi Programja

33,87

(8) a fenntartható és 
minőségi foglalkoztatás, 

valamint a munkavállalói mobilitás 
ösztönzése

13,305

59.
(6) a környezet megőrzése és védelme, 

valamint a forráshatékonyság 
támogatása

6,303

60.
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

gazdaság felé történő elmozdulás 
támogatása minden ágazatban

11,430

61.

(9) a társadalmi együttműködés 
előmozdítása és a szegénység, 

valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem

2,830

62.

Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Integrált Területi Programja

17,06

(8) a fenntartható és 
minőségi foglalkoztatás, 

valamint a munkavállalói mobilitás 
ösztönzése

7,835

63.
(6) a környezet megőrzése és védelme, 

valamint a forráshatékonyság 
támogatása

3,175

64.
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

gazdaság felé történő elmozdulás 
támogatása minden ágazatban

4,431

65.

(9) a társadalmi együttműködés 
előmozdítása és a szegénység, 

valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem

1,618
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66.

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Integrált Területi Programja

6,86

(8) a fenntartható és 
minőségi foglalkoztatás, 

valamint a munkavállalói mobilitás 
ösztönzése

3,153

67.
(6) a környezet megőrzése és védelme, 

valamint a forráshatékonyság 
támogatása

1,277

68.
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

gazdaság felé történő elmozdulás 
támogatása minden ágazatban

1,697

69.

(9) a társadalmi együttműködés 
előmozdítása és a szegénység, 

valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem

0,736

70.

Szolnok Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Szolnok Megyei Jogú Város 
Integrált Területi Programja

15,19

(8) a fenntartható és 
minőségi foglalkoztatás, 

valamint a munkavállalói mobilitás 
ösztönzése

8,126

71.
(6) a környezet megőrzése és védelme, 

valamint a forráshatékonyság 
támogatása

2,827

72.
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

gazdaság felé történő elmozdulás 
támogatása minden ágazatban

2,427

73.

(9) a társadalmi együttműködés 
előmozdítása és a szegénység, 

valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem

1,811
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74.

Szombathely Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Szombathely Megyei Jogú Város 
Integrált Területi Programja

14,53

(8) a fenntartható és 
minőségi foglalkoztatás, 

valamint a munkavállalói mobilitás 
ösztönzése

6,558

75.
(6) a környezet megőrzése és védelme, 

valamint a forráshatékonyság 
támogatása

2,705

76.
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

gazdaság felé történő elmozdulás 
támogatása minden ágazatban

3,613

77.

(9) a társadalmi együttműködés 
előmozdítása és a szegénység, 

valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem

1,659

78.

Tatabánya Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

TATABÁNYA 2020 13,17

(8) a fenntartható és 
minőségi foglalkoztatás, 

valamint a munkavállalói mobilitás 
ösztönzése

6,051

79.
(6) a környezet megőrzése és védelme, 

valamint a forráshatékonyság 
támogatása

3,033

80.
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

gazdaság felé történő elmozdulás 
támogatása minden ágazatban

2,690

81.

(9) a társadalmi együttműködés 
előmozdítása és a szegénység, 

valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem

1,401
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82.

Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Veszprém Megyei Jogú Város 
Integrált Területi Programja

11,54

(8) a fenntartható és 
minőségi foglalkoztatás, 

valamint a munkavállalói mobilitás 
ösztönzése

5,864

83.
(6) a környezet megőrzése és védelme, 

valamint a forráshatékonyság 
támogatása

2,148

84.
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

gazdaság felé történő elmozdulás 
támogatása minden ágazatban

2,855

85.

(9) a társadalmi együttműködés 
előmozdítása és a szegénység, 

valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem

0,676

86.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 
Integrált Területi Programja

11,20

(8) a fenntartható és 
minőségi foglalkoztatás, 

valamint a munkavállalói mobilitás 
ösztönzése

5,921

87.
(6) a környezet megőrzése és védelme, 

valamint a forráshatékonyság 
támogatása

0,982

88.
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

gazdaság felé történő elmozdulás 
támogatása minden ágazatban

3,410

89.

(9) a társadalmi együttműködés 
előmozdítása és a szegénység, 

valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem

0,883
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 2. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. prioritása intézkedéseinek területi forrásallokációja:

A B C D E F G H I J

1.
Területi szereplő 

megnevezése

6.1 

Gazdaságfejlesztés 

(Mrd Ft)

6.2  

Családbarát, 

munkába 

állást segítő 

intézmények, 

közszolgáltatások 

fejlesztése 

(Mrd Ft)

6.3 

Gazdaságélénkítő 

és 

népességmegtartó 

városfejlesztés 

(Mrd Ft)

6.4  

Fenntartható városi 

közlekedésfejlesztés 

(Mrd Ft)

6.5  

Önkormányzatok 

energiahatékonyságának 

és a megújuló energia-

felhasználás arányának 

növelése 

(Mrd Ft)

6.6  

Városi 

közszolgáltatások 

fejlesztése 

(Mrd Ft)

6.7  

Leromlott 

városi területek 

rehabilitációja 

(Mrd Ft)

6.8 

Gazdaságfejlesztéshez 

kapcsolódó 

foglalkoztatásfejlesztés 

(Mrd Ft)

6.9 

Társadalmi 

kohéziót 

célzó helyi 

programok 

(Mrd Ft)

2.
Békéscsaba 

Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

3,068 0,711 2,089 1,178 3,071 0,674 1,005 1,104 0,333

3.
Debrecen Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

12,918 3,800 8,062 3,856 6,858 2,342 0,590 3,615 1,278

4.
Dunaújváros 

Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

2,342 0,577 1,383 0,712 1,176 0,402 0 0,620 0,219

5.
Eger Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata
3,305 0,860 2,063 0,987 1,755 0,599 0,263 0,925 0,327

6.
Győr Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata
6,143 1,677 4,321 2,736 2,107 1,168 0,850 1,803 0,800

7.
Hódmezővásárhely 
Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
2,934 0,764 1,831 0,876 1,556 0,532 0,233 0,821 0,290

8.
Kaposvár Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

4,400 0,601 3,535 1,313 2,240 0,798 0,200 1,231 0,435

9.
Kecskemét 

Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

6,891 1,794 4,301 2,057 3,658 1,249 0,548 1,929 0,682
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10.
Miskolc Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

11,015 2,239 6,563 3,139 5,583 1,906 0,837 2,943 1,040

11.
Nagykanizsa 

Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

3,266 0,616 1,477 0,083 1,309 0,289 0 0,662 0,234

12.
Nyíregyháza 

Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

7,346 1,912 4,689 2,193 2,500 1,332 1,726 2,056 0,880

13.
Pécs Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata
9,663 2,437 5,543 2,984 4,710 1,697 0,800 2,620 0,942

14.
Salgótarján 

Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

2,400 0,714 1,712 0,619 1,456 0,395 0,863 0,768 0,271

15.
Sopron Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

3,604 0,956 2,012 0,747 1,711 0,677 0 0,902 0,200

16.
Szeged Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

7,850 2,629 6,303 4,067 7,362 1,831 0 2,826 0,999

17.
Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

5,087 1,324 3,175 1,430 3,001 1,115 0 1,424 0,503

18.
Szekszárd Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

2,047 0,533 1,277 0,611 1,086 0,371 0,163 0,573 0,202

19.
Szolnok Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

5,679 1,179 2,827 0,653 1,774 1,003 0,360 1,268 0,448

20.
Szombathely 

Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

4,216 1,128 2,705 1,015 2,598 0,786 0,445 1,213 0,429
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21.
Tatabánya Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

3,929 1,023 3,033 1,173 1,517 0,712 0,300 1,099 0,389

22.
Veszprém Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

3,200 1,701 2,148 1,028 1,828 0,492 0 0,963 0,184

23.
Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

4,117 0,869 0,982 0,997 2,414 0,553 0 0,934 0,330
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 3. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. prioritása eredményességi keretbe tartozó indikátorok területi célértékei:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

1.

Területi szereplő 

megnevezése

A fejlesztett vagy 

újonnan létesített 

iparterületek és ipari 

parkok területe 

(ha)

A felújított vagy 

korszerűsített utak 

teljes hossza 

(km)

Fejlesztett,  

0–3 éves 

gyermekek 

elhelyezését 

biztosító 

férőhelyek száma 

(db)

Városi területeken 

létrehozott vagy 

helyreállított nyitott terek 

(m2)

Kialakított 

kerékpárforgalmi 

létesítmények 

hossza 

(km)

Üvegházhatású gázok 

becsült éves csökkenése 

(tonna CO2 egyenérték)

Fejlesztéssel 

érintett 

egészségügyi 

alapellátást 

nyújtó szolgálatok 

száma 

(db)

Helyreállított 

lakóegységek 

városi területeken 

(lakóegység)

A foglalkoztatási 

paktumok keretében 

munkaerőpiaci 

programokban 

résztvevők száma 

(fő)

Helyi társadalmi 

akciókban résztvevők 

száma 

(fő)

2.

2018-ra 

vonatkozó 

részcél

Végső 

cél 

(2023)

2018-ra 

vonat- 

kozó 

részcél

Végső 

cél 

(2023)

2018-ra 

vonat- 

kozó 

részcél

Végső 

cél 

(2023)

2018-ra 

vonat- 

kozó 

részcél

Végső cél 

(2023)

2018-ra 

vonat- 

kozó 

részcél

Végső 

cél 

(2023)

2018-ra 

vonat- 

kozó 

részcél

Végső cél 

(2023)

2018-ra 

vonat- 

kozó 

részcél

Végső 

cél 

(2023)

2018-ra 

vonat- 

kozó 

részcél

Végső 

cél 

(2023)

2018-ra 

vonat- 

kozó 

részcél

Végső cél 

(2023)

2018-ra 

vonat- 

kozó 

részcél

Végső cél 

(2023)

3.
Békéscsaba 

Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

3,99 19,91 0,75 3,73 25,00 125,00 4 118,26 20 591,29 2,30 11,42 1 838,62 9 193,16 4,00 18,00 11,00 51,00 152,00 756,00 2 410,00 12 049,00

4.
Debrecen Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

84,00 84,00 4,00 16,00 290,00 665,00 20 000,00 79 467,76 15,00 37,38 4 105,90 20 529,68 15,00 61,00 12,00 30,00 620,00 2 474,00 9 248,00 46 239,00

5.
Dunaújváros 

Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

3,50 15,20 0,60 3,00 110,00 110,00 2 800,00 14 000,00 1,50 7,00 704,20 3 521,05 3,00 11,00 0,00 0,00 85,00 425,00 1 585,00 7 924,00

6.
Eger Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata
4,30 21,45 0,81 4,01 31,00 151,00 4 067,00 20 335,00 1,92 9,57 1 050,72 5 253,66 4,00 16,00 3,00 14,00 127,00 633,00 2 367,00 11 832,00

7.
Győr Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata
19,00 40,00 2,00 8,00 150,00 294,00 8 518,43 42 592,12 5,33 27,00 1 261,47 6 307,39 16,00 31,00 9,00 43,00 247,00 1 234,00 5 789,00 28 945,00

8.
Hódmezővásárhely 
Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
20,00 20,00 4,00 4,00 133,00 133,00 20 000,00 20 000,00 8,00 8,00 4 663,00 4 663,00 14,00 14,00 12,00 12,00 562,00 562,00 10 500,00 10 500,00

9.
Kaposvár Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

5,72 28,56 5,00 5,34 105,00 106,00 17 420,00 34 844,51 13,00 13,00 1 341,09 6 705,53 21,00 21,00 5,00 10,00 200,00 843,00 5 080,00 15 739,00

10.
Kecskemét 

Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

8,96 45,00 1,68 8,36 63,00 314,00 8 479,00 42 394,00 4,00 20,00 2 190,05 10 952,00 7,00 33,00 6,00 28,00 264,00 1 320,00 4 936,00 24 676,00

11.
Miskolc Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

15,00 71,49 2,80 13,37 96,00 392,00 13 000,00 64 692,00 6,29 30,43 3 500,00 16 713,00 10,00 50,00 9,00 42,00 403,00 2 014,00 7 526,00 37 628,00

12.
Nagykanizsa 

Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

52,00 52,00 1,10 4,00 188,00 188,00 32 200,00 32 200,00 1,00 1,00 3 763,00 3 919,49 7,00 8,00 0,00 0,00 91,00 454,00 1 700,00 8 467,00
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13.
Nyíregyháza 

Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

9,55 47,68 1,79 9,00 67,00 335,00 9 243,90 46 219,50 4,27 21,26 1 496,76 7 483,85 7,00 35,00 18,00 87,00 282,00 1 407,00 6 368,00 31 839,00

14.
Pécs Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata
12,56 62,71 2,35 12,00 86,00 426,00 10 928,00 54 638,00 5,81 29,00 2 820,00 14 100,00 9,00 44,00 9,00 40,00 359,00 1 793,00 6 817,00 34 082,00

15.
Salgótarján 

Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

3,12 15,58 2,39 3,00 62,00 125,00 6 298,00 16 875,20 1,73 6,01 871,71 4 358,59 4,00 11,00 9,00 44,00 214,00 526,00 1 961,00 9 805,00

16.
Sopron Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

4,69 23,39 0,88 4,38 50,00 168,00 4 000,00 19 835,14 2,00 7,25 1 024,45 5 122,33 4,00 18,00 0,00 0,00 124,00 618,00 1 448,00 7 237,00

17.
Szeged Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

10,21 50,95 1,91 9,53 92,00 460,00 12 425,74 62 132,34 7,92 39,44 4 407,64 22 038,42 10,00 48,00 0,00 0,00 387,00 1 934,00 7 229,00 36 145,00

18.
Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

6,62 33,02 1,24 6,18 80,00 232,00 6 259,20 31 295,99 2,79 13,87 1 796,71 8 983,61 6,00 29,00 0,00 0,00 195,00 975,00 3 640,00 18 199,00

19.
Szekszárd Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

3,00 13,30 1,00 3,02 19,00 119,00 2 516,85 12 587,40 1,22 6,00 650,19 3 250,99 2,00 10,00 2,00 9,00 79,00 393,00 1 462,00 7 309,00

20.
Szolnok Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

7,39 37,00 1,38 7,00 42,00 207,00 5 573,16 27 865,76 1,27 6,34 1 062,22 5 310,54 6,00 26,00 4,00 18,00 174,00 868,00 3 242,00 16 209,00

21.
Szombathely 

Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

5,48 27,36 1,02 5,11 40,00 198,00 5 332,66 26 663,29 2,03 9,84 1 555,44 7 777,28 10,00 21,00 10,00 23,00 415,00 830,00 3 105,00 15 522,00

22.
Tatabánya Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

5,11 25,50 1,00 5,00 36,00 179,00 5 979,26 29 896,30 2,29 11,38 908,23 4 541,20 4,00 19,00 4,00 15,00 151,00 752,00 2 815,00 14 075,00

23.
Veszprém Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

5,00 21,00 2,00 4,00 60,00 298,00 10 000,00 21 172,85 4,00 10,00 1 094,43 5 472,23 4,00 13,00 0,00 0,00 132,00 659,00 1 332,00 6 658,00

24.
Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

30,00 130,00 1,50 5,00 31,00 152,00 1 936,40 20 000,00 4,00 15,00 1 446,00 7 228,62 8,00 16,00 0,00 0,00 129,00 650,00 2 388,00 11 940,00
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A Kormány 1613/2016. (XI. 8.) Korm. határozata
egyes, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló, valamint 
a VEKOP-5.3.1-16 azonosító jelű („Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” című) pályázati felhívásra 
beérkezett, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához való 
hozzájárulásról

A Kormány
 1. hozzájárul az 1. melléklet

a) 1.  pontjában foglalt táblázat szerint az  ott felsorolt, a  Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program (a  továbbiakban: TOP) keretében megvalósuló, ipari parkok, iparterületek fejlesztésére, helyi 
gazdaságfejlesztésre, turizmusfejlesztésre, zöld város kialakítására és városfejlesztésre irányuló,

b) 2.  pontjában foglalt táblázat szerint az  ott felsorolt, a  VEKOP-5.3.1-16 azonosító jelű, „Fenntartható 
közlekedésfejlesztés Budapesten” című pályázati felhívásra beérkezett, 

egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok (a  továbbiakban: projektjavaslatok) 
támogatásához,

 2. hozzájárul a projektjavaslatok támogatási szerződésének megkötéséhez.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1613/2016. (XI. 8.) Korm. határozathoz

 1. A  TOP keretében megvalósuló, ipari parkok, iparterületek fejlesztésére, helyi gazdaságfejlesztésre, turizmusfejlesztésre, zöld város kialakítására és városfejlesztésre 
irányuló projektjavaslatok

A B C D E

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve
Támogatás 

(Ft)
Projekt rövid bemutatása

2.
TOP-6.1.1-15- 

DE1-2016-00001

Debrecen déli 
gazdasági övezet 

infrastruktúrájának 
fejlesztése

Debrecen Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata mint 
konzorciumvezető,

konzorciumi 
tag: Debreceni 
Vagyonkezelő 

Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

4 518 000 000

A fejlesztéssel érintett kb. 200 hektár ipari területből minimum 84 hektár 
alapterületű ipari park kialakítását vállalja a támogatást igénylő. A projekt 
célkitűzése, olyan – a befektetői igényeknek megfelelő alapinfrastruktúrával 
ellátott, jó közlekedési kapcsolatokkal, valamint rendezett tulajdonosi viszonnyal 
rendelkező – ipari park kialakítása és fejlesztése, amely új vállalatok, vállalkozások 
betelepítéséhez, és a helyi vállalkozások bővüléséhez járul hozzá, ezáltal új 
munkahelyek teremtését, továbbá értékteremtő, gazdaságélénkítő, és bevételt 
generáló beruházások telepítését eredményezi.

3.
TOP-6.1.1-15- 

GY1-2016-00001

Iparterület 
fejlesztése és 
iparterületek 

elérhetőségének 
javítása Győrben

Győr Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata mint 
konzorciumvezető,

konzorciumi tag: 
Győri Nemzetközi 
Ipari Park Korlátolt 

Felelősségű Társaság

1 122 516 351

A projekt keretén belül a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában 
lévő Győri Nemzetközi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság 19 hektáros 
területbővítése és az iparterület elérhetőségét segítő közúti infrastruktúra 
fejlesztése valósul meg. A bővítéssel érintett területen kiépítésre kerül 
az alapinfrastruktúra (úthálózat, gáz, víz, csatorna, elektromos vezetékrendszer, 
energiahálózat, távközlési és kommunikációs hálózat és hulladékkezelő 
létesítmények), továbbá a 81. számú főút – Tatai út – József A. út meglévő 
körforgalmú csomópontjára, valamint a Tatai útnak a körforgalom és a Hecsei 
út közötti szakaszára irányuló kapacitásbővítése is megvalósul (csomópontok 
belépő ágainak szélesítése, kilépő ág kapacitásbővítése osztályozó sávokkal, 
vegyes forgalmi sávok megszüntetése, szervizút kiépítése). A meglévő egyoldali, 
kétirányú kerékpárút a szabványnak megfelelő szélességben átépítésre kerül. 
A projekttel érintett, pénzügyi támogatásban nem részesülő (a Győri Nemzetközi 
Ipari Park területén működő) vállalkozások száma 104 db, a fejlesztéssel érintett 
(felújított vagy korszerűsített) közutak teljes hossza 2,55 km.
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4.
TOP-6.1.1-15- 

ZL1-2016-00001

Zalaegerszeg Északi 
Ipari Park feltárása 

és közművekkel való 
ellátása

Zalaegerszeg 
Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
1 400 000 000

A projekt keretében megtörténik a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 
Önkormányzata tulajdonában lévő, 15465 helyrajzi számú ingatlan 
közművesítése. A fejlesztés keretében egy nagyobb, 1,5 hektáros, és 13 db kisebb, 
kb. 5000 m2 nagyságú ipari telek kerül kialakításra, a kis- és középvállalkozások 
területi igényeinek megfelelően. A projekt megvalósításával egy kb. 600 m hosszú 
belső út kerül kiépítésre a terület közművesítésével együtt (gáz, áram, vízellátás, 
szennyvíz és csapadékvíz elvezetés, közvilágítás kialakítása).

5.
TOP-6.1.3-15- 

PC1-2016-00002

Új pécsi 
vásárcsarnok 
megépítése

Pécs Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata
2 784 000 000

A projekt keretében az új vásárcsarnok a Bajcsy-Zsilinszky utca – Zólyom utca  
– Ipar utca által határolt, ún. Zólyom tömbben kerül megépítésre, összesen 
1,4 hektár nagyságú területen. A támogatást igénylő a Modern Városok 
Program keretében már megvásárolta azon telkeket, amelyeken a beruházás 
megvalósul, így azok a projekt számára rendelkezésre állnak. A projekt keretében 
a vásárcsarnok 5000 m2 alapterületű modern épületének megépítése mellett 
a jogszabályokban előírt számú parkolóhelyek is kialakítására kerülnek.

6.
TOP-6.1.3-15- 

SH1-2016-00001

Szombathelyi 
Vásárcsarnok 

fejújítása

Szombathely 
Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
1 601 000 000

A projekt célja a meglévő, rossz műszaki-fizikai állapotú belvárosi vásárcsarnok 
épületének értéknövelő komplex felújítása (homlokzati felújítás, vizesblokkok 
megújítása, teljes körű akadálymentesítés, szükség lift telepítése, tetőszigetelés, 
világítástechnika felújítása, hulladékgazdálkodás fejlesztése – komposztálás, zárt 
hulladékgyűjtés, szelektív gyűjtés –, új üzletek kialakítása), a környező vidék helyi 
élelmiszeripari termékeinek piacra juttatása, a belváros vonzerejének növelése és 
szolgáltatásainak fejlesztése, továbbá a belváros és az egész város népességvonzó 
és -megtartó erejének növelése érdekében. A projekt megvalósulása által 
biztosított lesz a falvakban termelt egészséges élelmiszerek rövid csatornás 
eljuttatása a város és a fogyasztók felé, a vidéki őstermelők piacra jutásának 
támogatása és a szükséges városi létesítmények fejlesztése. 
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7.
TOP-6.1.4-15- 

BC1-2016-00001

CsabaPark 
Fesztiválhelyszín 

komplex fejlesztése

Békéscsaba 
Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
1 059 999 999

A projekt keretében a békéscsabai Parkerdő – elsősorban a Csabai 
Kolbászfesztivál és a gasztroturizmus köré épülő – fejlesztése valósul meg. 
A projekt főbb elemei a sertéstenyésztés és kolbászkészítés kultúrájának, 
hagyományainak megóvása, a gasztrokultúra fenntartása, fejlesztése, és 
a kapcsolódó kulturális örökség bemutatása, megőrzése. A projekttel megvalósul 
az agrárkultúra fejlesztése, a kapcsolódó kulturális örökség megóvása, a gasztro-, 
bor-, és agrárturizmus fellendítése (bormúzeum-fogadóépület, pálinkamúzeum-
látogatóközpont, szabadtéri fesztiválhelyszínek kialakítása, feltöltőút létesítése, 
a háttér-infrastruktúra fejlesztése). A beruházással munkahelyteremtésre és 
a kistermelők bevonására, a pálinka- és borkultúra fenntartására, fejlesztésére 
lesz lehetőség. Az említett célokkal összefüggésben oktatási- és kulturális 
tevékenység folytatása, turizmus szervezése, tanösvények kialakítása, támogatása, 
továbbá ezekhez kapcsolódóan térségi turisztikai központ létrehozása, 
fenntartása, komplex turisztikai szolgáltatáscsomagok összeállítása valósul 
meg. A projekt keretében előadások, kiállítások, konferenciák, és rendezvények 
szervezése, médiával való kapcsolattartás, és a tájékoztatás céljaival összefüggő 
oktatási tevékenység valósul meg.

8.
TOP-6.1.4-15- 

KA1-2016-00001

Dorottya ház 
kulturális turisztikai 
célú hasznosítása 

és rekonstrukciója, 
belvárosi 

Látogatóközpont 
kialakítása

Kaposvár Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata
1 200 000 000

A fejlesztés célja a jelenleg használaton kívüli műemlék, a belvárosi 
elhelyezkedésű Dorottya ház felújítása és abban turisztikai attrakció létrehozása. 
A kivitelezés során megtörténik az épület műemléki helyreállítása, a teljes épület 
rekonstrukciója a károsodott és tönkrement épületszerkezeti elemek cseréjével, 
továbbá az épület környezetének rendezése, a kert helyreállítása, parkolók építése 
az ingatlan hátsó részén és egy többalakos, a Dorottya mítoszt megelevenítő 
bronz szoborcsoport felállítása az ingatlan területén. Az épület belvárosi 
látogatóközpontként, kiállító- és bemutatótérként, valamint kulturális-szabadidős 
térként fog üzemelni.

9.
TOP-6.1.4-15- 

PC1-2016-00003
Régészeti Múzeum 

fejlesztése

Pécs Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata
1 500 000 000

A beruházás eredményeként az épület külsőleg és belsőleg egyaránt, teljes 
körűen megújul: múzeumpedagógiai tér, kávézó, új kiállítóterek kerülnek 
kialakításra, továbbá a már meglévő kiállítási terek, közönség-kiszolgáló terek 
(ruhatár, mosdó, felvonó) felújítása valósul meg, valamint az épület teljes 
akadálymentesítésével bárki számára elérhetővé válnak a múzeum tárlatai. 
A fejlesztés által érintett telek alapterülete 1540 m2, ebből a fejlesztés előtt 
a beépített bruttó alapterület 887,56 m2, amely a jelenlegi belső udvar lefedésével 
1049,6 m2-re növekszik. A fejlesztés eredményeként az udvaron található kőtár 
felújítása, illetve a háttér-infrastruktúra fejlesztése is megtörténik kutatószoba és 
raktár kialakításával.
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10.
TOP-6.1.4-15- 

TB1-2016-00002

A Tulipános ház 
turisztikai célú 

felújítása

Tatabánya Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata
1 435 553 184

A projekt célja a Tatabánya Óváros városrészében található műemlék épület, 
a Tulipános Ház felújítása és turisztikai hasznosítása. A fejlesztés magában 
foglalja az épület felújítását, új funkciók bevezetését, közösségi célú, turisztikai 
hasznosítását, a tematikus turisztikai kínálat összevonását, és egy helyen, 
a Tulipános Házban történő bemutatását. A projekt keretében az üzemeltetéshez 
kapcsolódóan új munkahelyek nyílnak meg, vállalkozások kerülnek bevonásra 
(étterem), továbbá komfort-szolgáltatások (akadálymentes mosdók, parkolók, 
pihenőkert) kerülnek kialakításra a célcsoportok számára tartalmas időtöltést 
biztosító programokkal, helyszínekkel (terepasztal és interaktív játszóház, időszaki 
tárlatok, állandó kiállítások, kulturális programok stb.).

11.
TOP-6.3.2-15- 

GY1-2016-00001
Zöld város 

kialakítása Győrben

Győr Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata mint 
konzorciumvezető,

konzorciumi tag: 
GYŐR-SZOL Győri 
Közszolgáltató és 

Vagyongazdálkodó 
Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

2 000 000 000

A projekt keretén belül a Hermann Ottó utcai Vásárcsarnok felújítása (meglévő 
épület nagymérvű elbontása és új vásárcsarnok építése), a hozzá kapcsolódó 
250–280 férőhelyes parkolólemez építése (elektromos járművek számára 
töltőberendezés elhelyezésével), valamint a nádorvárosi akcióterület zöldterület-
fejlesztése valósul meg. A projekt által érintett, meglévő zöldterületeken és 
az akcióterületen a faállomány állapotfelvétele és tervszerű állománycseréje, 
a cserjeállomány növelése, virágosítása, a fenntartási munka intenzitásának 
növelése (pl. locsolóhálózat kiépítésével), a térburkolat átépítése új zöldszigetek 
kialakításával, árnyékadó fák telepítése, pihenőterületek kialakítása, padok és 
egyéb köztéri felszerelések beépítése, szemeteskukák kihelyezése, valamint 
a meglévő zöldfelület rehabilitációja valósul meg. 

12.
TOP-6.3.2-15- 

PC1-2016-00007

Az Ifjúsági Ház és 
a Centrum-parkoló 

fejlesztése

Pécs Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata
1 216 280 393

A beruházással érintett terület Pécs belvárosában, a Jókai utca, Bajcsy-Zsilinszky 
utca, Rákóczi út és a Nagy Lajos Király útja közé eső tömbben található 
közterületek és az Ifjúsági Ház épülete. A projekt keretében a jelenleg használaton 
kívüli Ifjúsági Ház épületének fejlesztése valósul meg, amelyet a támogatást 
igénylő a későbbiekben magánvállalkozás(ok) részére kíván bérbe adni. A jelenleg 
leromlott állapotú, díjfizetés ellenében használható parkolók komplett fejlesztése 
és bővítése szintén a projekt céljai között szerepel. Az érintett területen jelenleg 
nincs összefüggő zöldterület, így a Centrum épületének déli oldalán mintegy 
900 m2-es területen valósulhat meg növénytelepítés és utcabútorok elhelyezése.
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13.
TOP-6.3.2-15- 

SP1-2016-00001

Zöldülő Belváros 
– A soproni 

városrehabilitáció 
folytatása 

a klímatudatosság 
jegyében

Sopron Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata
2 012 000 000

A fejlesztés célja az Integrált Településfejlesztési Stratégiában nevesített belvárosi 
akcióterület nyitott közösségi tereinek, valamint zöldfelületeinek megújítása 
és bővítése, ezzel a központi rész élhetőségének javítása és kedvező városi 
mikroklíma kialakítása hozzájárulva a klímaváltozás hatásainak csökkentéséhez. 
Megvalósul a Széchenyi tér revitalizációja, továbbá a Paprét zöldfelületeinek és 
térszerkezetének megújítása a zöldfelületek minőségi javításával, és a zöldterület 
használatát segítő, a zöld infrastruktúra hálózatba integrálódó közlekedési 
fejlesztésekkel (a gyalogos, kerékpáros és közútfelületek, valamint a csapadékvíz-
védelmi létesítmények megújítása). Mindkét helyszín esetén csökken a gépjármű-
közlekedéshez kapcsolódó felületek (utak, parkolóhelyek) aránya, miközben 
vegyes forgalmú térszínek, vonzó, nyitott közösségi terek, valamint jó minőségű 
és jól használható zöldfelületek jönnek létre. A projekt további célja díjfizetés 
ellenében használható, zöldtetős, kb. 200 férőhelyes parkolóház létesítése 
az Árpád utcában, illetve az épület földszintjén önkormányzati tulajdonú 
üzlethelyiségek kialakítása. A kb. 2000 m2 alapterületű új épület mellett további 
4000 m2 nyílt terület is megújul, közösségi tér jön létre és jelentősen bővül 
a zöldfelület nagysága, javul az Ikva-menti zöldsáv közterületi integráltsága. 
Mindhárom fő projekthelyszínen kiépül az elektromos járművek használatához 
szükséges alapvető töltő-infrastruktúra.

14.
TOP-6.3.2-15- 

TB1-2016-00001

A városközpont 
és Dózsakert 

közösségi tereinek 
rekonstrukciója

Tatabánya Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata
1 849 449 273

A projekt célja a belváros zöldebbé, élhetőbbé tétele, valamint a rendezvények 
megvalósításához jól hasznosítható közösségi tér kialakítása, a közlekedési 
infrastruktúra fejlesztése, a Dózsakert és az Újváros közötti kapcsolat javítása, 
a szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés, valamint a közösségi funkciókkal 
való jobb ellátás érdekében. Az akcióterület a Mozdony utca, Álmos vezér utca, 
Komáromi utca, Fő tér (a Szent Borbála térig), Köztársaság útja, Dózsa György 
út, Dózsakert utca, Vadász utca által határolt terület – Újváros és Dózsakert 
városrészek lehatárolt területei.
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15.
TOP-6.4.1-15- 

SG1-2016-00001

Fenntartható városi 
közlekedésfejlesztés 
Szegeden – I. ütem

Szeged Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata
1 130 000 000

A projekt keretében a Tisza Lajos körút egy szakaszának megújítása, 40 db 
meglevő megállóhely átépítése, a Lövölde utcai járdaszakasz, valamint 
a Szilléri sugárút – Fecske, Debreceni utcai csomópontban körforgalom 
rekonstrukciója valósul meg. A projekt célja a fenntartható közlekedés 
fejlesztése érdekében a védtelen közlekedők biztonságos közlekedésének 
megteremtése, a gyalogátkelőhelyek, a kerékpáros átvezetések, taktilis jelek 
alkalmazása, akadálymentesítés. Az élhetőbb városi környezet megteremtése 
érdekében zöldterület-fejlesztés történik, a közterületi közlekedési 
felületek akadálymentesítése pedig a fogyatékossággal élők mobilitásának, 
foglalkoztatottságának a segítése érdekében került betervezésre. Önállóan nem 
támogatható, választható tevékenység a projekten belül a közúti közösségi 
közlekedés részére elkülönített közös kerékpáros és közösségi közlekedés 
számára egyaránt használható buszsávok kialakítása, a közösségi közlekedés 
alap-infrastrukturális feltételeinek a fejlesztése, valamint kerékpártámaszok, 
kerékpárparkolók kialakítása.
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 2. A VEKOP-5.3.1-15 azonosító jelű, „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” című pályázati felhívásra beérkezett projektjavaslatok

A B C D E

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve
Támogatás 

(Ft)
Projekt rövid bemutatása

2.
VEKOP-5.3.1-15-

2016-00009

Dél-budapesti 
kerékpárosbarát 

fejlesztések

Budapest Főváros 
Önkormányzata mint 

konzorciumvezető,
konzorciumi tagok:  

BKK Budapesti Közlekedési 
Központ Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság, 
Budapest Főváros  

XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 

Önkormányzata, Budapest 
Főváros XXIII. Kerület 

Soroksár Önkormányzata, 
Budapest XXI. Kerület Csepel 

Önkormányzata

2 387 000 000

A projekt keretében a három dél-pesti kerületet 23  km hosszan 
összekötő, összefüggő kerékpárhálózat kerülne kialakításra.
A XXI. kerületben a tervezett, 7175 m hosszú nyomvonal Csepel 
központjából, a Szent Imre térről indul és egészen Csepel déli 
közigazgatási határáig tart, létrehozva az észak–déli irányú kerékpáros 
főhálózati tengelyt, amely rákapcsolódik a Duna menti EuroVelo 
hálózati tengelyre. A kerékpárhálózat-fejlesztés keretében a Ráckevei 
(Soroksári)-Duna feletti kerékpáros-gyalogos híd kiépítését is tervezik, 
kiegészítő forrás bevonásával.
A soroksári, 9620 m hosszú tervezett szakasz esetén cél a már kiépült 
észak–déli irányú EuroVelo kerékpárúthoz csatlakozva a kerületen belül 
egy nyugati–keleti irányú kerékpáros főhálózati tengely létrehozása 
a Molnár-szigeti komptól (Meder utca) a kerületközponton át, a Vecsés 
úton keresztül egészen a Nagykőrösi útig tartó nyomvonallal, amely 
biztosítja a szomszédos (XVIII. és XXI.) kerületekkel való kapcsolat 
kialakítását. A fejlesztést követően kerékpárral elérhetőek lesznek 
a környék fontosabb forgalomvonzó helyszínei is.
A XVIII. kerületi, 6085 m hosszú tervezett szakasz esetén cél egy 
kerékpáros főhálózati tengely létrehozása, amelynek nyomvonala 
a Nagykőrösi úttól egészen a Csévéző utcáig tart, megvalósítva 
egyúttal a térség közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá 
alakítását.
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3.
VEKOP-5.3.1-15-

2016-00012

Rákos-patak menti 
ökoturisztikai 

folyosó

Budapest Főváros 
Önkormányzata mint 

konzorciumvezető,
konzorciumi tagok:  

BKK Budapesti Közlekedési 
Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, Budapest 

Főváros XIV. Kerület Zugló 
Önkormányzata, Budapest 

Főváros XIII. Kerületi 
Önkormányzat, Budapest 

Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat, Budapest 

Főváros XVII. Kerület 
Rákosmente Önkormányzata

2 300 000 000

A projekt keretében kialakításra kerül a Rákos-patak fővárosi szakasza 
mentén egy 22,5 km hosszúságú, folytonos kerékpáros útvonal, amely 
egy sugárirányú közlekedési kapcsolatot, valamint a Gödöllői-dombság 
és a Duna összekötését biztosítja. A Rákos-patak menti kerékpáros 
útvonal által érintett  
X., XIII., XIV. és XVII. kerületek lakossága meghaladja a 410 000 főt. 
A nyomvonal egyes szakaszai a XIII., a XIV. és a XVII. kerületekben már 
megépültek eltérő szolgáltatási színvonallal, és jelenleg nem alkotnak 
a várható igényeknek megfelelő, egységes útvonalat.
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A Kormány 1614/2016. (XI. 8.) Korm. határozata
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, valamint a Felső-Szabolcsi Kórház 
által megkezdett fejlesztések lezárásához szükséges források biztosításáról

A Kormány
 1. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjanak 

a TIOP-2.2.6-12/1A-2013-0005 azonosító számú, „Onkológiai diagnosztikai eszközök fejlesztése Nyíregyházán” című 
projekt uniós forrás terhére el nem számolható költségeinek az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű 
előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján 
a  Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezet Társadalmi 
Infrastruktúra Operatív Program előirányzata terhére történő finanszírozásáról 358 871 394 forint erejéig,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterével együttműködve tegyen javaslatot 

a  Kormány részére a  3.  pontban meghatározott projektek befejezéséhez szükséges forrásoknak a  Magyarország 
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezetébe történő átcsoportosítására,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon

a) a  TIOP-2.2.8/A-15/1-2015-0024 azonosító számú, „Szakrendelők felújítása 2015” című projekt tekintetében 
189 642 750 forint erejéig és

b) a TIOP-2.2.8.A-15/1-2016-0038 azonosító számú, „Struktúra váltás kiegészítő beruházásai és fejlesztései 2015” 
című projekt tekintetében 189 098 284 forint erejéig

e projektek uniós forrás terhére el nem számolható költségeinek a  Kvtv. XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezete terhére történő finanszírozásáról és az ehhez szükséges támogatási szerződés megkötéséről,

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a 2.  pont szerinti javaslat elfogadása esetén közzéteendő kormányhatározat közzétételét 
követően azonnal

 4. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a  3.  pont b)  alpontjában meghatározott projekt 
tekintetében a  projektekre vonatkozó, a  Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programból származó támogatás 
tárgyában megkötött támogatási szerződésnek a  3.  pont szerinti támogatási szerződés révén biztosított 
többlettámogatás miatt szükséges módosításáról.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 3. pontban foglaltak végrehajtását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1615/2016. (XI. 8.) Korm. határozata
a MAHART – PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság és konzorciumi 
partnere által gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra benyújtott 
GINOP-2.1.1-15-2015-00633 azonosító számú („Új kenéstechnikai rendszer kidolgozása a belvízi közlekedés 
számára, különös tekintettel a környezeti terhelések, a műszaki biztonság és a gazdaságosság javítása 
céljából” című) projektjavaslat tekintetében történő hozzájárulásról

A Kormány hozzájárul a  MAHART – PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társasággal és konzorciumi 
partnerével a  GINOP-2.1.1-15-2015-00633 azonosító számú, „Új kenéstechnikai rendszer kidolgozása a  belvízi 
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közlekedés számára, különös tekintettel a  környezeti terhelések, a  műszaki biztonság és a  gazdaságosság javítása 
céljából” című projektjavaslatukra vonatkozó támogatási szerződés megkötéséhez a  2014–2020 programozási 
időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014.  
(XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése és 201/H. § (2) bekezdés c) pontja alapján.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1616/2016. (XI. 8.) Korm. határozata
a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság és konzorciumi 
partnerei által gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra benyújtott 
GINOP-2.1.1-15-2015-00616 azonosító számú („Energetikai célú földtani kutatási projektek 
rendszerbizonytalanságának csökkentése a Mecsek-hegység déli előtere földtani modelljének validálása 
példáján” című) projektjavaslat tekintetében történő hozzájárulásról

A Kormány hozzájárul a  MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársasággal és konzorciumi 
partnereivel a  GINOP-2.1.1-15-2015-00616 azonosító számú, „Energetikai célú földtani kutatási projektek 
rendszerbizonytalanságának csökkentése a  Mecsek-hegység déli előtere földtani modelljének validálása példáján” 
című projektjavaslatukra vonatkozó támogatási szerződés megkötéséhez a  2014–2020 programozási időszakban 
az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése és 201/H. § (2) bekezdés c) pontja alapján.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1617/2016. (XI. 8.) Korm. határozata
a „»Kreatív város – fenntartható vidék« – a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció 
megvalósításáról” című nemzeti programmal összefüggő feladatokról és azok finanszírozásáról szóló 
1337/2016. (VII. 4.) Korm. határozat módosításáról

 1.  A  „»Kreatív város – fenntartható vidék« – a  Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció 
megvalósításáról” című nemzeti programmal összefüggő feladatokról és azok finanszírozásáról szóló 1337/2016.  
(VII. 4.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1337/2016. (VII. 4.) Korm. határozat] 3.  pont a)  alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A Kormány
felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  2.  mellékletben foglalt táblázat F oszlopában 
meghatározott források biztosításáról)
„a) Kőszeg Város Önkormányzata javára a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a  továbbiakban: TOP) 
1–5. prioritása megyei keretből nem finanszírozható projektköltségek kiegészítő finanszírozásához az  Uniós 
fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) 



76394 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 172. szám 

Korm. rendelet 6.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján a  Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
9. 2014–2020 közötti kohéziós politikai operatív programok alcím, 3. Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) 
jogcímcsoport hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával, valamint”
(azzal, hogy azok uniós forrásra történő utólagos elszámolásához szükséges valamennyi előírást teljesíteni szükséges,)

 2.  Az 1337/2016. (VII. 4.) Korm. határozat
a) 1. pontjában a „C” szövegrész helyébe a „C és D” szöveg,
b) 1. mellékletében foglalt táblázat

ba) C:7 mezőjében a „112 000 000” szövegrész helyébe a „90 000 000” szöveg,
bb) D:7 mezőjében az „1 459 445 000” szövegrész helyébe az „50 000 000” szöveg

lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1618/2016. (XI. 8.) Korm. határozata
a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 1.  A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
2010. évi XLIII. törvény 31.  § (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a  Magyarország 
Kormánya és az  Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén 
folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2014. évi II. törvényben foglaltakra 
figyelemmel – 2016. november 1. napjától 2016. december 31. napjáig – dr. Aszódi Attilát a  Paksi Atomerőmű 
teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztossá nevezi ki.

 2.  A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében
a) biztosítja Magyarország és az  Oroszországi Föderáció közötti megállapodás értelmében kötendő, a  Paksi 

Atomerőmű fenntartandó blokkjainak tervezési, beszerzési és kivitelezési szerződés tárgyalása során 
a szakmai irányítást és koordinációt,

b) biztosítja Magyarország és az  Oroszországi Föderáció közötti megállapodás értelmében kötendő, a  Paksi 
Atomerőmű fenntartandó blokkjainak üzemeltetési és karbantartási támogatásról szóló szerződés tárgyalása 
során a szakmai irányítást és koordinációt,

c) biztosítja Magyarország és az  Oroszországi Föderáció közötti megállapodás értelmében kötendő, a  Paksi 
Atomerőmű fenntartandó blokkjainak nukleáris fűtőanyag-ellátás biztosítására, a  használt üzemanyag 
kezelésére (beleértve az  újrafeldolgozást is) és a  nukleáris hulladék kezelésére vonatkozó szerződés 
tárgyalása során a szakmai irányítást és koordinációt,

d) kidolgozza Magyarország és az Oroszországi Föderáció közötti megállapodás értelmében atomenergia békés 
célú felhasználást célzó alap- és alkalmazott kutatás elősegítésének programját,

e) javaslatot tesz Magyarország és az Oroszországi Föderáció közötti megállapodás értelmében radioizotópok 
előállítására irányuló együttműködésre, illetve ipari, orvosi és mezőgazdasági célú felhasználásra.

 3.  A  kormánybiztos feladatkörében eljárva ellátja a  Paksi Atomerőmű új blokkjai teljesítményének fenntartásával 
összefüggő valamennyi feladat, így különösen a tervezéséhez és megépítéséhez szükséges pontos kiinduló adatok, 
elkészítendő tervdokumentáció, a  megvalósítás tervezett időkerete, valamint a  minőségbiztosítási programok 
szakmai irányítását, és az ezzel összefüggő hatástanulmányok elkészítésében való részvételt és szakmai irányítást.

 4.  A kormánybiztos e tevékenységének ellátásáért a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és 
az államtitkárok jogállásáról szóló törvény alapján államtitkári javadalmazásra jogosult.

 5.  A  kormánybiztos munkáját legfeljebb negyven fős titkárság segíti, amelynek elhelyezéséről a  Miniszterelnökség 
gondoskodik. A Miniszterelnökség mindenkori engedélyezett létszáma ezzel a negyven fővel meghaladható.

 6.  A kormánybiztos közvetlenül irányítja a Miniszterelnökségen
a) a Kommunikációs és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya,
b) a Jogi Főosztály,
c) a Műszaki Főosztály,
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d) a Hatósági és Emberi Erőforrások Főosztálya, valamint
e) az Atomenergetikai Elemző Főosztály
vezetője tevékenységét.

 7.  A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket, intézményeket, hogy a kormánybiztos feladatának ellátásához 
szükséges adatokat, információkat, elemzéseket bocsássák a kormánybiztos rendelkezésére.

 8.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 9.  Hatályát veszti a  Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és 

feladatairól szóló 1504/2016. (IX. 21.) Korm. határozat.

  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 
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