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Kormányrendeletek

A Kormány 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelete
az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és
kezeléséről
A Kormány
a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 14. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 15. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 13. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. Az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti feladatokat ellátó szervek
1. §

(1) A természetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) ellátja az 1143/2014/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet
a)
4. cikk (4) bekezdése,
b)
12. cikk (2) bekezdése,
c)
13. cikk (5) bekezdése,
d)
16. cikk (2) bekezdése,
e)
17. cikk (4) bekezdése,
f)
19. cikk (5) bekezdése és
g)
22. cikke
szerinti feladatokat.
(2) A miniszter feladata az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
a)
5. cikk (2) bekezdése szerinti kockázatelemzés elkészítése a természetvédelmi és élelmiszerlánc-felügyeleti
szervek és tudományos intézetek bevonásával,
b)
13. cikk (1) bekezdése szerinti elemzés és a 13. cikk (2) bekezdése szerinti cselekvési terv kidolgozása
a természetvédelmi és élelmiszerlánc-felügyeleti szervek és tudományos intézetek, szervezetek bevonásával,
c)
14. cikke szerinti felmérés, monitorozás és egységes adatgyűjtő rendszer országos koordinációja,
d)
17. cikk (1) bekezdése szerinti bejelentés és tájékoztatás,
e)
18. cikk (1) bekezdése szerinti értesítés,
f)
19. cikk (2) bekezdése szerinti kezelési intézkedések országos koordinációja és a 19. cikk (5) bekezdése
szerinti értesítés,
g)
20. cikke szerinti, a sérült ökológiai rendszerek helyreállításának országos koordinációja, valamint
h)
24. cikk (1) bekezdése szerinti jelentéstétel, valamint a 24. cikk (2) bekezdése szerinti bejelentés és
tájékoztatás.

2. §

(1) Az országos illetékességgel első fokon eljáró természetvédelmi hatóság ellátja az 1143/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet
a)
9. cikk (3) bekezdése, valamint
b)
10. cikk (1), (5), (6) és (7) bekezdése
szerinti feladatokat.
(2) Az országos illetékességgel első fokon eljáró természetvédelmi hatóság ellátja az 1143/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet
a)
14. cikke szerinti korai észlelés hatósági felügyeleti rendszerének üzemeltetésével, a hatósági adatgyűjtés
országos koordinációjával és az ezzel kapcsolatos intézkedések elrendelésével, valamint
b)
15. cikk (7) bekezdése szerinti hatósági ellenőrzések országos koordinációjával
kapcsolatos feladatokat.
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3. §

81697

(1) Az országos illetékességgel első fokon eljáró növénytermesztési hatóság, élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, erdészeti
hatóság, vadászati hatóság és halgazdálkodási hatóság közreműködik
a)
az 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja, valamint
b)
a 2. § (2) bekezdése
szerinti feladatok ellátásában.
(2) Az országos illetékességgel első fokon eljáró növénytermesztési hatóság, élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, erdészeti
hatóság, vadászati hatóság és halgazdálkodási hatóság közreműködik az 1143/2014/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet 17. és 19. cikke szerinti intézkedések koordinációjában.

4. §		
A megyei kormányhivatal természetvédelmi, környezetvédelmi, élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi,
növény- és talajvédelmi, erdészeti, vadászati és halgazdálkodási feladatkörében eljáró járási hivatala
(a továbbiakban: járási hivatal), valamint az országos illetékességgel első fokon eljáró növénytermesztési hatóság,
élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, erdészeti hatóság, vadászati hatóság, halgazdálkodási hatóság és természetvédelmi
hatóság – a hatáskörébe tartozó ügyekben – ellátja az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
a)
8. cikke szerinti engedélyezéssel,
b)
9. cikk (1) bekezdése szerinti engedélyezéssel,
c)
14. cikke szerinti adatgyűjtéssel és adatrögzítéssel,
d)
17. cikk (1) és (3) bekezdése szerinti, az invázió kezdeti szakaszában szükséges gyors kiirtásra vonatkozó
intézkedések elrendelésével és ellenőrzésével,
e)
19. cikk (2) bekezdése szerinti kezelési intézkedések elrendelésével,
f)
20. cikke szerinti helyreállítási intézkedésekkel,
g)
31. cikke szerinti eljárásokkal és
h)
32. cikke szerinti engedélyezéssel
kapcsolatos feladatokat.
5. §

(1) A nemzeti park igazgatóság közreműködik az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
a)
14. cikke szerinti korai észlelés felügyeleti rendszerével kapcsolatos adatgyűjtési és adatrögzítési feladatok
végrehajtásában,
b)
17. cikk (1)–(3) bekezdése szerinti, az invázió kezdeti szakaszában szükséges gyors kiirtásra vonatkozó
intézkedések végrehajtásában,
c)
19. cikke szerinti kezelési intézkedések végrehajtásában – ha az nem tartozik más hatóság feladat- és
hatáskörébe –, valamint
d)
20. cikke szerint a sérült ökológiai rendszerek helyreállításában és a helyreállítás végrehajtásának
ellenőrzésében.
(2) A nemzeti park igazgatóság kezdeményezheti az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikk
(1)–(3) bekezdése szerinti, az invázió kezdeti szakaszában szükséges gyors kiirtásra vonatkozó intézkedéseket.

6. §		
A vízügyi és vízvédelmi igazgatási szervek feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyekben, alaptevékenységüket nem
veszélyeztető módon közreműködnek az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
a)
14. cikke szerinti korai észlelés felügyeleti rendszerével kapcsolatos adatgyűjtési és adatrögzítési feladatok
végrehajtásában,
b)
17. cikk (1)–(3) bekezdése szerinti, az invázió kezdeti szakaszában szükséges gyors kiirtásra vonatkozó
intézkedések kezdeményezésében és – indokolt esetben – azok végrehajtásában, valamint
c)
19. cikke szerinti kezelési intézkedések végrehajtásában.
7. §		
A területi vízügyi hatóság a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben alaptevékenységét nem veszélyeztető módon
közreműködik az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
a)
17. cikk (1) és (3) bekezdése szerinti, az invázió kezdeti szakaszában szükséges gyors kiirtásra vonatkozó
intézkedések foganatosításában és azok ellenőrzésében, valamint
b)
19. cikke szerinti kezelési intézkedések érvényesítésében.
8. §

(1) Az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása érdekében a járási hivatal, az országos
illetékességgel első fokon eljáró természetvédelmi hatóság, az országos illetékességgel első fokon eljáró
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növénytermesztési hatóság, a területi vízügyi hatóság és az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott
szerv hatósági ellenőrzést végez.
(2) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi az 1143/2014/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet 8. cikke szerinti engedély meglétét.
9. §

(1) Az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt bejelentési és tájékoztatási kötelezettség alá
tartozó információt annak megismerését követően haladéktalanul a járási hivatalhoz kell továbbítani.
(2) Ha az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikkével kapcsolatos információ más eljáró hatóság
tudomására jut, azt haladéktalanul az országos illetékességgel első fokon eljáró természetvédelmi hatóságnak
továbbítja.
(3) Az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. cikke szerinti kötelezettségek teljesítése érdekében
az eljáró hatóság megküldi az engedélyezéshez, ellenőrzéshez, szankcionáláshoz és az európai uniós jelentéstételi
kötelezettséghez kapcsolódó információkat az országos illetékességgel első fokon eljáró természetvédelmi hatóság
részére.
(4) A jelentéstételi kötelezettségek ellátása érdekében az országos illetékességgel első fokon eljáró természetvédelmi
hatóság a miniszter által vezetett minisztérium részére továbbítja az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 24. cikke szerinti rendelkezésére álló adatokat az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
25. cikke szerinti formában.

2. Szankciók
10. §

(1) A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 10. § (4) bekezdése szerinti hatóság által
az idegenhonos inváziós fajjal kapcsolatban kiszabott, a Tvt. 80/A. §-a szerinti bírság (a továbbiakban: inváziós
bírság) mértéke:
a)
adminisztrációs kötelezettségek megsértése esetén 10 000 Ft – 200 000 Ft,
b)
engedélytől eltérően folytatott tevékenység esetén 100 000 Ft – 500 000 Ft,
c)
engedély nélkül végzett tevékenység esetén 100 000 Ft – 2 000 000 Ft,
d)
ha a jogsértés jelentős mértékű kárt okoz, 500 000 Ft – 20 000 000 Ft.
(2) Az inváziós bírság összegének meghatározása során figyelembe kell venni
a)
a cselekmény vagy mulasztás körülményeit,
b)
a jogsértő magatartás súlyát,
c)
a jogsértő magatartás időtartamát és ismétlődését,
d)
a jogsértő magatartás veszélyességét vagy károsító hatását,
e)
az ország, illetve a térség őshonos élővilágának állapotára gyakorolt hatását,
f)
a jogsértő magatartással érintett területnek az ökológiai hálózat koherenciájában betöltött szerepét,
g)
a jogsértő magatartással érintett élőhelyek, fajok, illetve területek kedvező ökológiai állapotának elérését
vagy fenntartását befolyásoló hatások jelentőségét,
h)
a bekövetkezett kár mértékét,
i)
a helyreállíthatóság lehetőségét, a terület természetes megújulási képességét, illetve az élőhelytípus
regenerálódási képességét,
j)
a biodiverzitás védelmét sértő további magatartástól való visszatartást, valamint
k)
a cselekmény engedély nélkül vagy engedélytől eltérően végzett jellegét.
(3) Az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet érvényesítése érdekében a Tvt. 10. § (4) bekezdése
szerinti hatóság a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben – a (2) bekezdésben foglalt mérlegelési szempontok
figyelembevételével – az alábbi intézkedéseket rendelheti el:
a)
az idegenhonos inváziós fajok egyedeinek lefoglalása vagy elkobzása,
b)
az engedély hatályának felfüggesztése vagy az engedély visszavonása,
c)
a zavaró, veszélyeztető, károsító tevékenység korlátozása, felfüggesztése vagy megtiltása,
d)
helyreállítási kötelezettség elrendelése,
e)
védőzónák kijelölése,
f)
az idegenhonos inváziós fajok terjedését lehetővé tevő tárgyak szállításának, forgalomba hozatalának és
tárolásának korlátozása vagy megtiltása,
g)
az idegenhonos inváziós fajok egyedei szaporításának, termesztésének, tenyésztésének, tartásának, valamint
igénybevételének korlátozása vagy megtiltása,
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h)

az idegenhonos inváziós fajok elterjedésének megakadályozására, előfordulásának, felszaporodásának
figyelemmel kísérésére és a védekezési intézkedések megtételére kötelezés,
i)
az idegenhonos inváziós fajok terjedése által veszélyeztetett területeken meghatározott idegenhonos
inváziós fajoktól való mentesítésre, illetve annak fenntartására kötelezés,
j)
idegenhonos inváziós fajok tárolására, raktározására szolgáló földterületek, épületek, építmények, helyiségek
vagy tartályok fertőtlenítésének, mentesítésének vagy megtisztításának előírása, és ennek érdekében
meghatározott anyagok, eszközök vagy technológiai eljárások használatának előírása vagy megtiltása,
k)
inváziós faj elleni közérdekű védekezés vagy inváziós faj elleni állami védekezés elrendelése.
(4) A (3) bekezdés szerinti intézkedések együttesen is elrendelhetők.

3. Inváziós szakkérdés
11. §

(1) Az idegenhonos inváziós fajjal kapcsolatos engedélyezési, ellenőrzési, szankcionálási eljárásban vizsgálni kell, hogy
a)
a tevékenység megfelel-e az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, illetve
a jogszabályban meghatározott, idegenhonos inváziós fajjal kapcsolatos előírásokban foglaltaknak,
b)
mindent megtettek-e az idegenhonos inváziós fajok új helyeken történő megjelenésének, behurcolásának,
terjedésének megakadályozása érdekében,
c)
elhárították-e az idegenhonos inváziós fajok által okozott károkat.
(2) Ha az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, az Európai Unió, a régió vagy a tagállam
számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok jegyzékében nem szereplő faj inváziós tulajdonságának
vizsgálata szükséges, az inváziós szakkérdés keretében vizsgálni kell, hogy
a)
megállapítható-e a faj, illetve fajta inváziós tulajdonsága a szaporodására, növekedésére és
terjedőképességére vonatkozó információk alapján, a nemzetközi, régiós és nemzeti inváziós listák
figyelembevételével,
b)
jelent-e a faj az őshonos fajokra, valamint a természetes és természetszerű élőhelyekre kockázatot,
c)
jelent-e a faj általános ökológiai kockázatot.

4. Záró rendelkezések
12. §		
Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
13. §		
E rendeletet a folyamatban lévő és megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.
14. §		
Ez a rendelet az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről
és kezeléséről szóló, 2014. október 22-i, 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 409/2016. (XII. 13.) Korm. rendelete
egyes, az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos kormányrendeletek
módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15d. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (11) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és
a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet]
5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha egy vállalkozás a kis- és középvállalkozásokba történő kockázatitőke-befektetések előmozdítását célzó állami
támogatásokról szóló közösségi iránymutatás (HL C 194/02., 2006.8.18.) alapján állami támogatásnak minősülő
kockázatitőke-juttatásban részesült, a számára megítélt bármely egyéb állami támogatás támogatási intenzitását
vagy a támogatási program szerinti legmagasabb összegét a 25. § (1) bekezdésében meghatározott területeken
található vállalkozások esetén 20%-kal, egyébként pedig 50%-kal csökkenteni kell a kockázatitőke-befektetés első
három évében, legfeljebb a kapott kockázati tőke összegének erejéig. A támogatási intenzitást vagy a legmagasabb
támogatási összeget nem kell csökkenteni, ha a kockázatitőke-juttatást követően kapott állami támogatást
a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszeréről szóló bizottsági
közlemény alapján elfogadott bizottsági határozat vagy a csoportmentességi rendeletek szerinti kutatás-fejlesztési
és innovációs támogatásként nyújtották.”
2. §

(1) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Valamely vállalkozás méretétől, illetve a körülményektől függetlenül akkor minősül nehéz helyzetben lévőnek, ha)
„c) az adott vállalkozás – függetlenül a jogi formától – a saját joga alapján megfelel a fizetésképtelenségi eljárásról
szóló uniós rendelet szerinti fizetésképtelenségi eljárás kritériumainak.”
(2) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Ha a támogatási intézkedés a 651/2014/EU bizottsági rendelet és a 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó
állami támogatásnak minősül, a vállalkozást akkor kell nehéz helyzetben lévőnek tekinteni, ha legalább az alábbi
kategóriák egyikébe beletartozik:)
„a) olyan társaság esetén, a tagok felelőssége a társaság tartozásai tekintetében korlátozott, így különösen
a részvénytársaság és a korlátolt felelősségű társaság esetében, ha a vállalkozás névértéken felüli befizetést is
magában foglaló jegyzett tőkéjének több mint a felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette, különösen
amennyiben a felhalmozott veszteségeknek saját forrásnak minősülő elemből történő levonásakor a jegyzett tőke
felét meghaladó negatív eredmény keletkezik,
b) olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozásai tekintetében,
így különösen a közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés és egyéni cég esetében, amennyiben
a vállalkozás a saját tőkéjének több mint felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette,
c) olyan vállalkozás, amely ellen a fizetésképtelenségi eljárásról szóló uniós rendelet szerinti fizetésképtelenségi
eljárás indult, vagy ellene hitelezői kérelmére a saját joga alapján ilyen fizetésképtelenségi eljárás indítható,”
(3) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (7) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Valamely vállalkozás akkor minősül nehéz helyzetben lévőnek, ha)
„a) olyan társaság esetén, ahol a tagok felelőssége a társaság tartozásai tekintetében korlátozott, így különösen
a részvénytársaság és a korlátolt felelősségű társaság esetében, ha a vállalkozás névértéken felüli befizetést is
magában foglaló jegyzett tőkéjének több mint a felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette, különösen
amennyiben a felhalmozott veszteségeknek saját forrásnak minősülő elemből történő levonásakor a jegyzett tőke
felét meghaladó negatív eredmény keletkezik,
b) olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozásai tekintetében,
így különösen a közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés és egyéni cég esetében, amennyiben
a vállalkozás a saját tőkéjének több mint felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette,
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c) olyan vállalkozás, amely ellen a fizetésképtelenségi eljárásról szóló uniós rendelet szerinti fizetésképtelenségi
eljárás indult, vagy ellene hitelezői kérelmére a saját joga alapján ilyen fizetésképtelenségi eljárás indítható,”
3. §		
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. §

(1) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
a)
3. § (3) bekezdésében a „Nem” szövegrész helyébe a „Ha uniós jogi aktus másként nem rendelkezik, nem”
szöveg,
b)
7. § (2) bekezdésében a „bocsátani” szövegrész helyébe a „bocsátani vagy helyi önkormányzat képviselőtestületének benyújtani” szöveg
lép.
(2) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdés
a)
nyitó szövegrészében a „2014–2020 közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási térképről szóló,
2014. március 11-i SA.37718 (2013/N). számú bizottsági határozattal engedélyezett” szövegrész helyébe
a „2016. október 11-i SA.46346 (2016/N). számú bizottsági határozat szerinti” szöveg, a „szerint” szövegrész
helyébe az „alapján” szöveg,
b)
d) pont da) alpontjában a „Galgamácsa,” szövegrész helyébe a „Galgamácsa, Göd,” szöveg, a „Szokolya,”
szövegrész helyébe a „Szokolya, Sződliget,” szöveg,
c)
d) pont db) alpontjában a „ , Pilisjászfalu, Pilisvörösvár és Solymár” szövegrész helyébe az „és Pilisjászfalu”
szöveg
lép.

2. A 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben
vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 255/2014. (X. 10.)
Korm. rendelet] 102/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A támogatás keretében a 103/I. § (3) bekezdés a)–d) pontja szerinti költség, valamint a megvalósíthatósági
tanulmány költsége – ideértve, ha a megvalósíthatósági tanulmány eredménye alapján nem merül fel
a 103/I. § (3) bekezdés a) és b) pont szerinti költség – számolható el.”
6. §		
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/H. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Támogatás a 702/2014/EU bizottsági rendelet 34. cikk (1) bekezdése szerinti kedvezményezett részére
nyújtható.”
7. §		
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/I. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Támogatás a 702/2014/EU bizottsági rendelet 35. cikk (1) szerinti kedvezményezett részére nyújtható.”
8. §		
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/J. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Támogatás az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
17. § (1) bekezdése szerinti erdőgazdálkodó (a továbbiakban: erdőgazdálkodó) részére nyújtható.”
9. §		
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/K. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Támogatás a 702/2014/EU bizottsági rendelet 37. cikk (1) szerinti kedvezményezett részére nyújtható.”
10. §		
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/N. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az erdőgazdálkodási technológiára, valamint erdei termék feldolgozására, mobilizálására és értékesítésére
irányuló beruházáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) keretében
a 103/I. § (3) bekezdése szerinti költség, valamint a megvalósíthatósági tanulmány költsége – ideértve, ha
a megvalósíthatósági tanulmány eredménye alapján nem merül fel a 103/I. § (3) bekezdés a) és b) pont szerinti
költség – számolható el.”
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11. §		
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/P. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A támogatás keretében a 103/I. § (3) bekezdés a)–d) pontja szerinti költség, valamint a megvalósíthatósági
tanulmány költsége – ideértve, ha a megvalósíthatósági tanulmány eredménye alapján nem merül fel
a 103/I. § (3) bekezdés a) és b) pont szerinti költség – számolható el.”
12. §		
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/U. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatás keretében)
„1. a 103/I. § (3) bekezdés a)–d) pontja szerinti költség, valamint a megvalósíthatósági tanulmány költsége
– ideértve, ha a megvalósíthatósági tanulmány eredménye alapján nem merül fel a 103/I. § (3) bekezdés a) és
b) pont szerinti költség –,”
(számolható el.)
13. §		
A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/O. § (2) bekezdésében az „és a 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet” szövegrész
helyébe a „vagy az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet” szöveg lép.
14. §		
Hatályát veszti a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet
a)
103/I. § (3) bekezdés f ) pontja,
b)
103/N. § (2) bekezdésében az „erdőgazdálkodó és” szövegrész,
c)
103/O. § (4) bekezdés b) és c) pontja.

3. Az előadó-művészeti szervezetek támogatását biztosító igazolások kiállításáról, felhasználásáról,
a támogatható szervezetek köréről, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
15. §		
Az előadó-művészeti szervezetek támogatását biztosító igazolások kiállításáról, felhasználásáról, a támogatható
szervezetek köréről, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló
440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet] 7. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„7. § (1) A Tao. támogatásban részesülő előadó-művészeti szervezet a Tao. támogatás rendeltetésszerű
felhasználásáról a 3. mellékletben meghatározottak szerint számol el a kijelölt szervnek.
(2) Ha a Tao. támogatásban részesülő előadó-művészeti szervezet a tárgyévben több, eltérő jogosultsági év szerinti
támogatást fogadott be, akkor a Tao. támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról szóló elszámolást a támogatás
iránti igény keletkezésének évei szerint megosztva, külön, a 3. melléklet szerinti dokumentum alkalmazásával kell
benyújtani.”
16. §		
A 440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) A támogatás intenzitása – a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem haladhatja meg a 10. §
szerint elszámolható költségek 100 százalékát.
(2) A kijelölt szerv által kiállított támogatási igazolások alapján lehívott támogatások összértéke nem haladhatja
meg sem a támogatási időszak során ténylegesen felmerült költségeket, ráfordításokat, sem pedig a támogatási
időszakban keletkezett működési veszteséget.
(3) A 651/2014/EU rendelet 53. cikke szerinti jogcímen nyújtott működési támogatás támogatástartalmának éves
mértéke nem haladhatja meg az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget.”
17. §		
A 440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. alcíme a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § (1) A kijelölt szerv a minisztériumon keresztül köteles adatot szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda
részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából az 500 000 eurónak megfelelő
forintösszeget meghaladó egyedi támogatásokról.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás módjára, az adatszolgáltatással érintett adatok körére és azok
közzétételére vonatkozó szabályokat az Atr. 18/A–18/D. §-a határozza meg.”
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4. Záró rendelkezések
18. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 4. § (2) bekezdése 2017. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 409/2016. (XII. 13.) Korm. rendelethez
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. melléklet 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:
„1. A kedvezményezett neve, székhelye továbbá – ha a csoportmentességi rendeletek, a Bizottság határozata
vagy a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 22. cikke szerinti, megfelelő intézkedésről szóló javaslatból ez következik –
közösségi adószáma és adószáma (adóazonosító jele),”

A Kormány 410/2016. (XII. 13.) Korm. rendelete
a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból
és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
3. mellékletében foglalt táblázat E:37–E:50 mezőjében a „Kft.” szövegrész helyébe a „Korlátolt Felelősségű Társaság,
átadás-átvételt követően a Magyar Államkincstár” szöveg lép.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 411/2016. (XII. 13.) Korm. rendelete
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló
75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: CEF Korm. rendelet) a következő 17/A. alcímmel egészül ki:

„17/A. Biztosítékok
27/A. § A CEF-ből származó forrásból megvalósuló projektre alkalmazni kell a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
118/A. § (2a) bekezdését és 1. melléklet 134.4. pontját azzal, hogy
a) az irányító hatóságon a tagállami kedvezményezettet kell érteni,
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b) külföldi állammal közösen megvalósított projekt esetén e rendelkezéseket csak a magyar állam mint tagállami
kedvezményezett részére megítélt CEF-ből származó támogatás terhére kifizetendő szállítói előleg vonatkozásában
kell alkalmazni.”
2. §		
A CEF Korm. rendelet 29. alcíme a következő 51/A. §-sal egészül ki:
„51/A. § Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 411/2016. (XII. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított
27/A. §-t a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő projektekre is alkalmazni kell.”
3. §		
A CEF Korm. rendelet 44. § (2) bekezdésében az „alcím rendelkezéseit” szövegrész helyébe az „alcímet és a 27/A. §-t”
szöveg lép.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 412/2016. (XII. 13.) Korm. rendelete
az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló
295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló
295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 18/A. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési támogatásra vonatkozó támogatási szerződés az Ávr. 75. § (2) bekezdés
h) pontja szerinti nyilatkozat megtétele hiányában is megköthető.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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V.
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A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 80/2016. (XII. 13.) FM rendelete
az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.)
FVM rendelet módosítása
1. §		
A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet
[a továbbiakban: 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet] 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) E rendelet alapján támogatás adott támogatási évre vonatkozóan legfeljebb 9,144 milliárd forint összegig
állapítható meg.”
2. §		
A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 80/2016. (XII. 13.)
FM rendelettel megállapított 1. § (6) bekezdését a 2016. támogatási évre benyújtott támogatási kérelmekre indult
eljárásokban is alkalmazni kell.”

2. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások
igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása
3. §		
Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és
kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet]
7. § (2) bekezdésében a „9000 millió forint” szövegrész helyébe a „9500 millió forint” szöveg, a „6500 millió forint”
szövegrész helyébe a „7000 millió forint” szöveg lép.
4. §		
A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet a következő 19. §-sal egészül ki:
„19. § E rendeletnek az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 80/2016. (XII. 13.)
FM rendelettel megállapított 7. § (2) bekezdését a 2016. támogatási évre benyújtott támogatási kérelmekre indult
eljárásokban is alkalmazni kell.”

3. A szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis)
támogatásról szóló 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet módosítása
5. §

(1) A szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló
91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet] 1. § a) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„a) mezőgazdasági csekély összegű támogatás: Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének
a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i
1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet) szerinti támogatás;”
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(2) A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 1. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„d) támogatási kérelem: a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: jövedéki törvény) 82. §
(3) bekezdés a) pontja szerinti éves, b) pontja szerinti negyedik negyedévre vonatkozó, valamint c) pontja szerinti
tizenkettedik hónapra vonatkozó adóbevallási nyomtatvány részeként benyújtott mezőgazdasági csekély összegű
támogatás iránti kérelem;”
(3) A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 1. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„f ) egy és ugyanazon vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011.
(III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 5a. pontjában meghatározott vállalkozások.”
6. §

(1) A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelem kizárólag a tárgyévet követő évben évente egyszer,
a) a jövedéki törvény 82. § (3) bekezdés a) pontja szerinti éves adóbevallási nyomtatvány részeként,
b) a jövedéki törvény 82. § (3) bekezdés b) pontja szerinti negyedik negyedéves adóbevallási nyomtatvány
részeként, vagy
c) a jövedéki törvény 82. § (3) bekezdés c) pontja szerinti tizenkettedik havi adóbevallási nyomtatvány részeként
nyújtható be.”
(2) A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 5. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A mezőgazdasági termelőnek az 1. melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelmén nyilatkoznia kell arról, hogy)
„e) hozzájárul, hogy a támogatási kérelemhez kapcsolódó eljárás során a vámhatóság a jövedéki adóról szóló
2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló NGM rendelet (a továbbiakban: jövedéki
vhr.) alapján a támogatási kérelme adatait és a részére folyósított adó-visszatérítéssel kapcsolatos adatokat további
felhasználás és az eljáráshoz kapcsolódó ellenőrzés céljából átadja a Magyar Államkincstár (a továbbiakban:
Kincstár) részére,”
(3) A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 5. § (3) bekezdése a következő g) és h) ponttal egészül ki:
(A mezőgazdasági termelőnek az 1. melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelmén nyilatkoznia kell arról, hogy)
„g) mely egyéb vállalkozásokkal tekinthető egy és ugyanazon vállalkozásnak,
h) a tárgyévben és az azt megelőző két üzleti évben milyen összegű, az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i
1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) hatálya alá tartozó általános
csekély összegű támogatásban részesült.”

7. §

(1) A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kincstár a vámhatóság által a támogatási összeg kiszámításához szükséges, a jövedéki vhr. alapján továbbított,
az 1. melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelmek adatai és a vámhatóság 2. melléklet szerinti adatokra is
kiterjedő – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 54. § (1) bekezdés a) pontjával
és a (3) bekezdésével összhangban nyújtott – adatszolgáltatása alapján ellenőrzi a mezőgazdasági termelő
mezőgazdasági csekély összegű támogatásra való jogosultságát.”
(2) A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha az e rendelet keretében megállapított jogos támogatás a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11. §
(8) bekezdésében foglaltak szerint meghaladja a mezőgazdasági termelő részére rendelkezésre álló szabad csekély
összegű támogatási keretet, akkor az azt meghaladó részt a Kincstár elutasítja.”

8. §		
A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet
szerinti, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg
a 15 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(2) A mezőgazdasági csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos
kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg
meghaladná bármely csoportmentességi rendeletben, vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában
meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.
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(3) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások
esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott
támogatások az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében rögzített alkalmazandó felső
határig halmozhatók az utóbbi tevékenységekre tekintettel az 1407/2013/EU bizottsági rendelettel összhangban
nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, hogy az érintett tagállam megfelelő eszközökkel – úgymint
a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén – biztosítja, hogy az elsődleges
mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély
összegű támogatásban.
(4) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint a halászati és akvakultúra
ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel
az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az Európai Unió működéséről szóló szerződés
107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendeletben (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági
rendelet) rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységekre tekintettel a 717/2014/EU bizottsági
rendelettel összhangban nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, hogy az érintett tagállam megfelelő
eszközökkel – úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén – biztosítja,
hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján
nyújtott csekély összegű támogatásban.
(5) A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő tíz évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó ilyen
irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni.”
9. §		
A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:
„11. § E rendeletnek az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 80/2016. (XII. 13.)
FM rendelettel megállapított, a 4. § (1) bekezdése szerinti támogatási összeget a jövedéki törvény
a) 82. § (3) bekezdés a) pontja szerinti éves és a b) pontja szerinti negyedik negyedéves bevallás részeként
benyújtott támogatási kérelmek tekintetében a 2016. tárgyévtől kezdődően,
b) 82. § (3) bekezdés c) pontja szerinti tizenkettedik havi bevallás részeként benyújtott támogatási kérelmek
tekintetében a 2017. tárgyévtől kezdődően
kell alkalmazni.”
10. §

(1) A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

11. §		
A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet
a)
2. § (2) bekezdésében, 6. § (1)–(4) bekezdésében, 3. mellékletében a „de minimis” szövegrész helyébe
a „csekély összegű” szöveg,
b)
3. § b) pontjában a „341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe a „jövedéki törvény 117. §-a”
szöveg,
c)
4. § (1) bekezdésében a „kilencvenöt” szövegrész helyébe az „egyszázöt” szöveg,
d)
4. § (2) bekezdésében a „jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény 129. § (1) bekezdésének a) pontjában” szövegrész helyébe a „jövedéki törvény
117. §-ában” szöveg,
e)
5. § (3) bekezdés e) pontjában a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)”
szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)” szöveg,
f)
5. § (3) bekezdés f ) pontjában, 6. § (2) bekezdésében, 7. § (1) és (5) bekezdésében az „az MVH” szövegrész
helyébe az „a Kincstár” szöveg,
g)
5. § (4) bekezdésében a „az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási
kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe az „a 37/2011. (III. 22.)
Korm. rendelet” szöveg,
h)
6. § (1), (4) és (5) bekezdésében, 7. § (2) és (6) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár”
szöveg,
i)
6. § (4) bekezdésében az „az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági
ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i
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j)
k)
l)

m)
n)
lép.

1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági de minimis támogatásról szóló bizottsági
rendelet)” szövegrész helyébe az „az 1408/2013/EU bizottsági rendelet” szöveg,
7. § (1) bekezdésében az „a mezőgazdasági de minimis támogatásról szóló bizottsági rendelet” szövegrész
helyébe az „az 1408/2013/EU bizottsági rendelet” szöveg,
7. § (3) és (4) bekezdésében a „az MVH-t” szövegrész helyébe az „a Kincstárt” szöveg,
9. §-ában az „az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU
bizottsági rendelet” szövegrész helyébe az „az 1408/2013/EU bizottsági rendelet” szöveg,
1. mellékletének címében a „csekély összegű (de minimis)” szövegrész helyébe a „csekély összegű” szöveg,
3. mellékletében a „95 (Ft/l)” szövegrész helyébe a „105 (Ft/l)” szöveg

12. §		
Hatályát veszti a 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 5/A. §-a és 10. §-a.

4. A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló
9/2016. (II. 15.) FM rendelet módosítása
13. §		
A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet
a)
2. § (2) bekezdésében az „50%-a” szövegrész helyébe a „75%-a” szöveg,
b)
2. § (3) bekezdés a) pontjában a „8000 forint” szövegrész helyébe a „12 000 forint” szöveg,
c)
2. § (3) bekezdése b) pontjában a „8000 forint” szövegrész helyébe a „12 000 forint” szöveg, a „160 000 forintot”
szövegrész helyébe a „240 000 forintot” szöveg
lép.

5. Záró rendelkezés
14. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 5. § (1) és (3) bekezdése, 6. § (3) bekezdése, 7. § (2) bekezdése, 8. §-a, 11. § a), c), e)–n) pontja, 12. §-a,
valamint 13. §-a 2017. január 1-jén lép hatályba.
(3) E rendelet 5. § (2) bekezdése, 6. § (1) és (2) bekezdése, 7. § (1) bekezdése, 9. §-a, 10. §-a, valamint 11. § b) és d) pontja
2017. április 1-jén lép hatályba.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 80/2016. (XII. 13.) FM rendelethez
A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 2. melléklet 5. és 6. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5. Az éves adóbevallás részeként benyújtott igénylés esetén a jövedékiadó-visszatérítés alapját képező, a negyedik
negyedéves és a tizenkettedik havi adóbevallás részeként benyújtott igénylés esetén a tárgyévi teljes jövedékiadóvisszatérítés alapját képező számlaadatok [a jövedéki törvény 117. §-a szerinti, a mezőgazdaságban felhasznált
gázolaj utáni jövedékiadó-visszaigénylés alapján történő jövedéki adó visszaigényléséhez a szőlő- és gyümölcsös
ágazatban felhasznált számlák alapján a vámhatóság által igazolt]:
a) a számla száma;
b) a számla kelte;
c) a számlákkal alátámasztott gázolaj-felhasználás éve;
d) a számlán feltüntetett gázolaj mennyisége literben;
e) a visszatérítés alapját képző gázolaj mennyisége literben.
6. Az éves adóbevallás részeként benyújtott igénylés esetén a jövedékiadó-visszatérítés alapját képező, a negyedik
negyedéves és a tizenkettedik havi adóbevallás részeként benyújtott igénylés esetén a tárgyévi teljes jövedékiadóvisszatérítés alapját képező gázolaj 1 hektárra jutó mennyisége (liter/hektár).”
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2. melléklet a 80/2016. (XII. 13.) FM rendelethez
„3. melléklet a 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelethez

A támogatás kiszámításának módja
T = t (ha) x Q (l/ha) x 105 (Ft/l)
ahol
T:
a támogatás számított összege;
t:
az ültetvény területe hektárban (két tizedesjegy pontossággal);
Q:
a tárgyévben ténylegesen felhasznált üzemanyag mennyisége csökkentve a jövedéki törvény 117. §
(1) bekezdésében meghatározott 97 liter/hektár/év mennyiséggel, de legfeljebb 100 liter/hektár/év.
A támogatás összege nem haladhatja meg a folyó, valamint a megelőző kettő üzleti év vonatkozásában
a 15 000 eurónak megfelelő forintösszeget, így a támogatási összeg kiszámításakor a korábban kapott
mezőgazdasági csekély összegű támogatások összegét is figyelembe kell venni és szükség szerint azokkal
a támogatás összegét csökkenteni kell.”

A nemzetgazdasági miniszter 50/2016. (XII. 13.) NGM rendelete
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek
rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti
rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek
rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2/A. § A gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása alapján az 1991. július 1. napja előtt bekövetkezett
káreseményekkel kapcsolatban az államot terhelő, forintban megállapított keresetpótló baleseti kártérítési
járadékok, valamint a forintban megállapított költségpótló baleseti kártérítési járadékok 2017. január 1-jétől
kezdődő jogosultsági időszakokra esedékes összegei a 2016. december 31-én hatályos rendelkezések szerinti
összeghez képest 1,6 százalékkal emelkednek.”
2. §		
A gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló
12/1998. (III. 27.) PM rendelet 3/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3/A. § Az 1. §-ban meghatározott keresetpótló baleseti kártérítési járadékok, valamint a költségpótló baleseti
kártérítési járadékok 2017. január 1-jétől kezdődő jogosultsági időszakokra esedékes összegei a 2016. december
31-én hatályos rendelkezések szerinti összeghez képest 1,6 százalékkal emelkednek.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter 51/2016. (XII. 13.) NGM rendelete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Közbeszerzési és Ellátási
Főigazgatóságnál történő végrehajtásáról
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdésében, valamint (5) bekezdés d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. és 6. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet hatálya a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságnál (a továbbiakban: KEF) foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyára terjed ki.
[A Kjt. 20/A. § (2)–(4) bekezdéséhez]
2. §		
A közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez nem kötelező pályázat kiírása az 1. melléklet 2. munkaköri csoport
pontjában meghatározott munkakörök betöltése esetén.
3. §		
A pályázati felhívást, valamint az álláshirdetést a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben
(a továbbiakban: Kjt.) foglalt közzétételi formákon túlmenően a KEF honlapján is közzé kell tenni.
[A Kjt. 22. § (4) bekezdéséhez]
4. §		
A KEF alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörnek minősülnek az alábbi munkakörök:
a)
diszpécser,
b)
előadó (szakterülettel),
c)
főelőadó (szakterülettel),
d)
gondnok,
e)
mérnök (szakterülettel),
f)
raktáros,
g)
referens (szakterülettel),
h)
szakértő (szakterülettel),
i)
szakreferens (szakterülettel),
j)
technikai alkalmazott,
k)
technikus (szakterülettel),
l)
könyvelő (szakterülettel).
[A Kjt. 23. § (1) és (2) bekezdéséhez]
5. §

(1) Magasabb vezetői beosztásnak minősül:
a)
a főigazgatói,
b)
a főigazgató-helyettesi, valamint
c)
az igazgatói
megbízás.
(2) Vezetői beosztásnak minősül:
a)
a főosztályvezetői,
b)
a főosztályvezető-helyettesi,
c)
az osztályvezetői,
d)
a titkárságvezetői és
e)
a csoportvezetői
megbízás.
(3) A magasabb vezetői, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjában megjelölt vezetői megbízás feltétele, hogy
a közalkalmazott szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettséggel vagy nem szakirányú egyetemi, illetve főiskolai
végzettséggel és szakirányú szakképesítéssel, legalább hároméves szakmai gyakorlattal, valamint legalább egyéves
vezetői tapasztalattal rendelkezzen.
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(4) Az osztályvezetői vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott szakirányú felsőfokú végzettséggel vagy
legalább érettségi végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezzen.
(5) A titkárságvezető és a csoportvezető vezetői beosztás érettségi végzettséggel és középfokú szakirányú
szakképesítéssel is betölthető.
6. §		
Magasabb vezetői és vezetői megbízás lejártát követően – újabb sikeres pályázat esetén – a közalkalmazott
ismételten megbízható vezetői feladat ellátásával.
[A Kjt. 61. §-ához, 66. §-ához és 70. § (3) bekezdéséhez]
7. §

(1) A közalkalmazottak fizetési osztályba sorolását és a munkakörök elnevezését az 1. melléklet, a magasabb vezető és
vezető beosztású közalkalmazottak vezetői pótlékának mértékét a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Ha az 1. melléklet valamely munkakörnél több fizetési osztályt jelöl meg, akkor a besorolást a Kjt. 63. §
(1) bekezdésének figyelembevételével kell meghatározni.
(3) A Kjt. 61. § (1) bekezdés g) és i) pontjával összefüggésben a könyvelő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott
tekintetében a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgával egyenértékűnek kell elismerni
a)
a mérlegképes könyvelői,
b)
az adótanácsadói, valamint
c)
az okleveles könyvvizsgáló
vizsgát igazoló oklevelet.
(4) A Kjt. 61. § (1) bekezdés g) és i) pontjával összefüggésben a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt
szakvizsgával egyenértékűnek kell elismerni a jogi szakvizsgát, mérlegképes könyvelő szakképesítést vagy ezzel
egyenértékű képesítést, okleveles könyvvizsgálói képesítést, doktori fokozatot (PhD, DLA), a tudomány(ok)
kandidátusa, a tudomány(ok) doktora, illetve külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozatot.
(5) A KEF által foglalkoztatott gépjárművezetőnek
a)
érvényes vezetői engedéllyel kell rendelkeznie,
b)
egészségügyi szempontból meg kell felelnie a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának
megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet szerinti 2. alkalmassági csoportra vonatkozó
előírásoknak, valamint
c)
az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 8. §
(1) bekezdése alapján személyes gépkocsi használatra jogosult személy mellé beosztott gépjárművezető
esetén rendelkeznie kell a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.)
GKM rendelet szerinti pályaalkalmassági vizsgálaton megállapított I. alkalmassági kategóriára vonatkozó,
egyéb beosztású gépjárművezető esetén pedig a II. alkalmassági kategóriára vonatkozó minősítéssel.
[A Kjt. 75. §-ához]

8. §

(1) A kinevezése alapján érték- vagy pénzkezelést végző, illetve pénztárosi feladatot ellátó közalkalmazottat
értékkezelési pótlék illeti meg.
(2) A pótlék mértéke a Kjt. 69. §-ában foglalt pótlékalap 100%-a.
(3) A gépjárművezető munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat gépjárművezetői személyi pótlék illeti meg
az alábbiak szerint:
a)
a Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján személyes gépkocsihasználatra jogosult személy hivatali járművét
vezető közalkalmazott esetén a pótlék mértéke a Kjt. 69. §-ában foglalt pótlékalap 100%-a,
b)
a Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése alapján személyes gépkocsihasználatra jogosult személy hivatali járművét
vezető közalkalmazott esetén a pótlék mértéke a Kjt. 69. §-ában foglalt pótlékalap 80%-a,
c)
az a) és b) pont hatálya alá nem tartozó, egyéb feladatkörben foglalkoztatott gépjárművezető esetén a pótlék
mértéke a Kjt. 69. §-ában foglalt pótlékalap 50%-a.

9. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet az 51/2016. (XII. 13.) NGM rendelethez
A közalkalmazottak fizetési osztályba sorolása és a munkakörök elnevezése
A
1

B

C

D

E

Munkakör megnevezése

2

A

3

asszisztens (szakterülettel)

4

belső ellenőr

5

jogtanácsos

6

kontroller

7

mérnök (szakterülettel)

8

referens (szakterülettel)

9

F

G

H

I

J

K

G

H

I

J

X

X

X

Közalkalmazotti osztályok
B

C

D

E

F

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

szakértő (szakterülettel)

X

X

X

10

szakreferens (szakterülettel)

X

X

X

11

ügyvitelszervező

X

X

X

12

2. munkaköri csoport

13

adminisztrátor

14

anyagbeszerző

15

betanított munkás

16

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

diszpécser

X

X

X

17

előadó (szakterülettel)

X

X

X

18

főelőadó (szakterülettel)

X

X

X

19

garázsmester

X

X

X

20

gépjárművezető

X

X

X

21

gépkocsi ápoló

22

gondnok

X

X

X

23

hivatalsegéd

24

iratkezelő

X

X

X

25

könyvelő (szakterülettel)

X

X

26

leltározó

X

X

X

27

nyilvántartó (szakterülettel)

X

X

X

28

raktáros

X

X

X

29

segédmunkás

X

X

30

sokszorosítógép-kezelő

X

X

X

31

szakmunkás (szakterülettel)

X

X

X

32

takarító

33

technikai alkalmazott

X

X

X

34

technikus (szakterülettel)

X

X

35

titkárnő

X

X

X

36

ügykezelő

X

X

X

37

ügyviteli alkalmazott

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
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2. melléklet az 51/2016. (XII. 13.) NGM rendelethez
A magasabb vezető és vezető beosztású közalkalmazottak vezetői pótléka

1

A

B

Beosztás megnevezés

Vezetői pótlék mértéke %

2

Magasabb vezető

3

főigazgató

300

4

főigazgató-helyettes

300

5

igazgató

300

6

Vezető

7

főosztályvezető

200

8

főosztályvezető-helyettes

175

9

osztályvezető

150

10

titkárságvezető

125

11

csoportvezető

100
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1727/2016. (XII. 13.) Korm. határozata
a vezető nélküli, valamint az elektromos hajtású járművek fejlesztésében és gyártásában való magyar
részvétel koordinálásáért, továbbá az ELI Science Park projekt oktatási, kutatási és gazdaságfejlesztési
koncepciójának kialakításáért 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 a vezető nélküli, valamint
az elektromos hajtású járművek fejlesztésében és gyártásában való magyar részvétel koordinálásáért, továbbá az ELI
Science Park projekt oktatási, kutatási és gazdaságfejlesztési koncepciójának kialakításáért felelős kormánybiztosi
feladatok ellátására 2016. december 1. napjától Dr. Palkovics Lászlót kormánybiztossá (a továbbiakban:
kormánybiztos) nevezi ki.
2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében
a)
ellátja a járműipari tesztpálya létrehozásáról szóló 1292/2016. (VI. 13.) Korm. határozatban és a járműipari
tesztpálya kialakításával kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1319/2016. (VII. 1.) Korm. határozatban
meghatározott, Zalaegerszegen létrehozandó járműipari tesztpálya funkcionális kialakításával, létrehozásával
és a későbbi kihasználásával kapcsolatos kormányzati szintű tevékenység koordinációs feladatait,
b)
ellátja a szegedi ELI Science Park megvalósításához szükséges koncepció kidolgozásának koordinálását,
c)
ellátja az a) és b) pontban meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan az érintett beruházások szempontjából
releváns állami felsőoktatási intézményekben folyó szakemberképzéssel összefüggő kormányzati
koordinációs tevékenységet,
d)
ellátja az a) és b) pontban meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan a projektekben résztvevő
állami felsőoktatási intézményekben és költségvetési kutatóhelyeken a releváns szakterületeken folyó
kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységgel összefüggő kormányzati koordinációs feladatokat.
3. A miniszterelnök a kormánybiztos tevékenységét az emberi erőforrások minisztere útján irányítja.
4. A kormánybiztos tevékenységét az Emberi Erőforrások Minisztériuma szervezetében működő titkárság segíti.
5. A kormánybiztos e tevékenységéért a Ksztv. 31. § (6) bekezdése szerinti díjazásban részesül.
6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1728/2016. (XII. 13.) Korm. határozata
a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017–2018. évi cselekvési programjáról
A Kormány a Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről, valamint
a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről szóló 126/2008. (XII. 4.) OGY határozat
1. számú mellékleteként elfogadott, 2008–2028. évekre vonatkozó Nemzeti Tehetség Programban meghatározott célkitűzések
végrehajtása érdekében
1. elfogadja a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017–2018. évi cselekvési programját (a továbbiakban:
Cselekvési Program) az 1. melléklet szerint, azzal, hogy a Cselekvési Programot a rendelkezésre álló források
figyelembevételével kell végrehajtani;
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2. meghatározza a Cselekvési Program kiemelt fejlesztési területeit, amelyek magukban foglalják
a)
egységes, komplex, nemzeti tehetségazonosítási, kiválasztási és az egyéni fejlesztésen alapuló
tehetséggondozó rendszer működtetését,
b)
a rendelkezésre álló források költséghatékony felhasználását, a források felhasználásának összehangolását,
a tehetséggondozó programok támogatási rendszerének egyszerűsítését, a magyar tehetségsegítés
eredményeinek hazai, az Európai Unió tagállamaival és más államokkal való megismertetését, a hazai
tehetséggondozó rendszer nemzetközi szerepvállalásának erősítését,
c)
tehetségsegítő programok folyamatos működtetését, a tehetségsegítő hagyományok őrzését és
gazdagítását, a hazai, a hazai nemzetiségi és a határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek nemzeti
együttműködésének segítését, tudományos tájékozottságuk bővítését, nemzetközi kapcsolatrendszerük
fejlesztését,
d)
hosszú távú, kiszámítható és komplex tehetségfejlesztő programok, nagy hagyományú és szakmailag
elismert tanulmányi és művészeti versenyek megvalósításának támogatását,
e)
a tehetségazonosítás és tehetséggondozás szervezeti rendszeréhez való hozzáférés esélyeinek javítását,
különös tekintettel a kettős vagy többszörös különlegességű és területi fókusz alapján a kedvezményezett
járásokban és településeken élő tehetséges fiatalok tehetségsegítő programokba történő bevonására,
f)
a kiemelkedő tehetségek támogatását,
g)
a tehetség fejlesztését és hasznosulását segítő környezet biztosítását, a tehetséges fiatalok társadalmi
felelősségvállalásának erősítését és annak elősegítését, hogy a tehetséges magyar fiatalok tudásukat és
tehetségüket hosszú távon Magyarországon kamatoztassák,
h)
a külföldi programokban részt vevő tehetséges magyar fiatalok számára tehetségük kibontakoztatására és
továbbfejlesztésére szolgáló hazai lehetőségek megtalálásának elősegítését,
i)
a tehetséggondozásban érintett szereplők szakmai tevékenységének fejlesztését, továbbá
j)
a tehetségsegítő személyek és szervezetek fokozottabb megbecsülését, szakmai elismerését;
3. felkéri az érdekelt szervezeteket, hogy működjenek közre a Cselekvési Program végrehajtásában.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1728/2016. (XII. 13.) Korm. határozathoz
A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017–2018. évi cselekvési programja
I. A hazai és a határon túli magyar tehetségek támogatása
I.1.
Támogatni kell
a)
a hazai és határon túli matematikai, természettudományos és digitális kompetenciák erősítését
segítő tehetséggondozó programokat;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. június 30.
Indikátor:
legalább 300 támogatott program
b)
a hazai és határon túli köznevelési intézmények tehetséggondozó programjait;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. június 30.
Indikátor:
legalább 350 támogatott program
c)
a hazai és határon túli művészeti tehetséggondozó programokat;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. június 30.
Indikátor:
legalább 300 támogatott program
d)
a hazai és határon túli magyar tehetségígéretek óvodai tehetség-kibontakoztató programjait;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. június 30.
Indikátor:
legalább 200 támogatott program
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e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

a hazai és határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó programjait;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. június 30.
Indikátor:
legalább 100 támogatott program
az innovatív tanulási környezet kialakítását segítő programokat az esélynövelés érdekében;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. június 30.
Indikátor:
legalább 7 támogatott program
a tehetségsegítés feltételrendszerének javítását;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. június 30.
Indikátor:
legalább 100 támogatott program
a nemek egyenlő esélyű részvételének biztosítását célzó, speciális tehetséggondozó programokat
különös tekintettel azon tehetség- és tudományterületeken, ahol hagyományosan a lányok, nők
részvétele alulreprezentált;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. június 30.
Indikátor:
legalább 20 támogatott program
a hazai és határon túli tematikus, tehetségterületekhez kapcsolódó táborok megszervezését és
lebonyolítását;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. június 30.
Indikátor:
legalább 20 támogatott program
a hazai és határon túli magyar sporttehetségeket fejlesztő tehetséggondozó programokat;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. június 30.
Indikátor:
legalább 60 támogatott program
a hazai és határon túli magyar kettős vagy többszörös különlegességű magyar tehetségeket
támogató, integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő programokat;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. június 30.
Indikátor:
legalább 200 támogatott program
a hazai nagy hagyományú és szakmailag elismert országos vagy Kárpát-medencei szervezésű
tanulmányi és művészeti versenyeket;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. június 30.
Indikátor:
legalább 150 verseny
a hazai tehetséges, országos versenyeken eredményt elért magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi
és művészeti versenyeken, hivatalos magyar csapat nemzetközi tudományos diákolimpiákon,
valamint tantárgyi világversenyeken való részvételét, továbbá nemzetközi tudományos és
művészeti versenyek hazai megrendezését;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. június 30.
Indikátor:
legalább 100 támogatott program
a hazai és határon túli Tudományos Diákkörök műhelyeit és rendezvényeit, továbbá a hallgatók
és oktatók részvételét az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK), az OTDK központi
szervezési valamint szekció-lebonyolítási feladatainak ellátását és ehhez kapcsolódóan az OTDK
online infrastruktúrájának fejlesztését;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. június 30.
Indikátor:
legalább 1500 támogatott hallgató és oktató
legalább 80 támogatott műhely
legalább 18 támogatott program
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o)

I.2.

I.3.

a hazai és határon túli magyar nyelvű felsőoktatási intézmények, valamint ezen intézményekhez
kapcsolódó szervezetek tehetséggondozó programjait;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. június 30.
Indikátor:
legalább 30 támogatott program
p)
a hazai és határon túli magyar nyelvű szakkollégiumokat, a szakkollégiumok tehetséggondozó
programjait;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. június 30.
Indikátor:
legalább 200 támogatott program
q)
a hazai és határon túli magyar pályakezdő, kiemelkedően tehetséges fiatalok példaértékű
innovációit és erősíteni kell társadalmi felelősségvállalásukat;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. június 30.
Indikátor:
legalább 20 támogatott program
r)
a határon túli és külföldön létrejött Tehetségsegítő Információs és Programpontokat (TIPP-eket).
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. június 30.
Indikátor:
2 TIPP iroda folyamatos működtetése
A minősített tehetséggondozó műhely címmel rendelkezők számára biztosítani kell a folyamatos támogatást.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. június 30.
Indikátor:
legalább 38 támogatott minősített műhely
Segíteni kell a kiemelkedően tehetséges hazai és határon túli magyar fiatalokat egyéni igényeiknek
megfelelően egyedi fejlesztéssel, ösztöndíj típusú támogatással.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. június 30.
Indikátor:
legalább 1000 támogatott tehetség

II. A hazai és a határon túli magyar tehetséggondozó személyek, szervezetek, közösségek támogatása
II.1. Támogatni kell a hazai és határon túli
a)
kiemelkedő tehetséggondozó személyek, szervezetek, közösségek, programok szakmai elismerését,
média-megjelenését, valamint a tehetséges magyar fiatalok médián keresztüli megismertetését;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. június 30.
Indikátor:
legalább 120 szakmai elismerés
legalább 50 média-megjelenés
b)
tehetséggondozó szakemberek, pedagógusok, HR szakemberek és vezetők képzését;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. június 30.
Indikátor:
legalább 500 fő képzése
c)
Tehetségsegítő Tanácsokat, tehetségfejlesztő vagy tehetségfejlesztését is végző szervezeteket és
közösségeket, továbbá a tehetségsegítő szervezetek hálózatosodását és működését;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. június 30.
Indikátor:
legalább 60 támogatás
d)
tehetségek fejlesztését és hasznosulását segítő környezet kialakítását, a családoknak szóló
szemléletformáló programok megvalósítását.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. június 30.
Indikátor:
legalább 40 támogatás
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III. A Nemzeti Tehetség Program megvalósításának segítése, szakmai, intézményi és információs rendszerének
továbbfejlesztése
III.1. Működtetni kell a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórumot.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
Indikátor:
legalább 4 ülés
III.2. Harmonizálni kell a tehetséggondozást segítő jogi szabályozást.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
Indikátor:
–
III.3. Folytatni kell a tehetséggondozó programok támogatási rendszerének egyszerűsítését.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
Indikátor:
–
III.4. Biztosítani kell a tehetséggondozó szolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférést, kiemelkedően a hátrányos
helyzetű gyerekek és fiatalok, és a kedvezményezett járások besorolásáról szóló kormányrendelet alapján
a kedvezményezett járásokhoz tartozó települések tekintetében.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
Indikátor:
–
III.5. Támogatni kell a magyar anyanyelvi identitás megőrzését célzó tehetséggondozó programokat.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
Indikátor:
–
III.6. Működtetni kell a tehetségazonosítás és tehetséggondozás koordinációját, a tehetségkövetést támogató
információs rendszert, az egységes, nemzeti, komplex tehetségazonosítási rendszert.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. június 30.
Indikátor:
az információs rendszer működtetése
III.7. Támogatni kell
a)
a Budapesti Európai Tehetségközpont működését, stratégiai továbbfejlesztését és európai
tehetséghálózati munkáját;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. június 30.
Indikátor:
1 nemzetközi konferencia;
Európai Tehetségközpontként 25 Európai Tehetségpont akkreditálása
b)
a Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő rendezvényeket, kiadványokat, a program
eredményeinek bemutatását;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. június 30.
Indikátor:
legalább 200 köznevelési intézmény megkeresése
legalább 70 életpálya-vizsgálat
1 összefoglaló kiadvány
c)
az olyan kezdeményezéseket, amelyek hozzájárulnak a kiemelkedő tehetségű hazai és határon
túli magyar diákok és pedagógusok tudományos tájékozottságának bővítéséhez, nemzetközi
kapcsolatrendszerük fejlesztéséhez.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. június 30.
Indikátor:
legalább 10 támogatott program
III.8. A tehetségsegítés szakmai színvonalának fejlesztése érdekében fel kell tárni a tehetséggondozást érintő
képzések hatékonyságát és eredményességét.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. június 30.
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Indikátor:

1 tanulmány a tehetségsegítést érintő képzések hatékonyságáról és eredményességéről,
valamint kidolgozott javaslat a képzések rendszerének fejlesztésére
III.9. Biztosítani kell a matematikai tehetségazonosító módszertan és eszköztár fejlesztését és a köznevelési
matematikai tudásközpontok működését.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. június 30.
Indikátor:
7 db matematikai tudásközpont létrehozása és működtetése
III.10. Erősíteni kell a hazai tehetséggondozó rendszer nemzetközi szerepvállalását, népszerűsíteni kell a hazai
tehetséggondozási rendszert külföldön, támogatni kell a hazai jó gyakorlatok külföldi megismertetését és
elterjesztését, valamint a külföldi jó gyakorlatok hazai adaptációját.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. június 30.
Indikátor:
legalább 2 nemzetközi konferencia és legalább 5 adaptált külföldi jó gyakorlat

A Kormány 1729/2016. (XII. 13.) Korm. határozata
a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia cselekvési tervéről
A Kormány a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának
keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia
elfogadásáról szóló 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozat 1. pontjában foglalt Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú
stratégia megalapozása érdekében
a)
elfogadja a részére bemutatott, a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia cselekvési tervét
(a továbbiakban: cselekvési terv);
b)
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a cselekvési tervnek a kormányzati portálon
történő közzétételéről.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1730/2016. (XII. 13.) Korm. határozata
a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról
A Kormány
1. a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával
kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a Magyarország 2016. évi központi költségvetésének címrendjében – 2016. szeptember 1-jei fordulónappal –
a XIV. Belügyminisztérium fejezet 15. Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ címről a Nemzetközi
Oktatási Központ költségvetési szervet a 7. Rendőrség cím alá átsorolja;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyar Államkincstár útján intézkedjen az 1. pont szerinti címrendi
változás 2016. január 1-jei határnappal történő átvezetéséről, és az átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi
előirányzat-módosítások, teljesítési adatok és kapcsolódó költségvetési maradványok átvezetéséről.
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Felelős:
Határidő:

nemzetgazdasági miniszter
azonnal

		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1731/2016. (XII. 13.) Korm. határozata
a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezéséhez szükséges egyes
intézkedésekről
A Kormány a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezése és ezzel összefüggésben a Budapest
I. kerület, Szentháromság tér 6. szám alatti egykori pénzügyminisztériumi épület (a továbbiakban: Ingatlan) rekonstrukciója
érdekében
1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az Ingatlanból kiköltöző intézmények új székhelyeinek
kialakítása és az intézmények költöztetése érdekében felmerülő kiadások fedezetére 3885,0 millió forint forrás
rendelkezésre állásáról a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezetben;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a Magyar Nemzeti Levéltár Ingatlan elhagyásával
összefüggésben felmerülő levéltárszakmai feladatai és informatikai rendszerei áttelepítéséhez kapcsolódó kiadások
fedezetére 246,2 millió forint forrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló
2015. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
3. egyetért azzal, hogy a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő
elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1837/2015. (XI. 24.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja szerinti
beruházás (a továbbiakban: Beruházás) megvalósításáról az Ingatlan vonatkozásában a tervezési folyamat lezárásáig
a Miniszterelnökséget vezető miniszter, azt követően a nemzetgazdasági miniszter gondoskodik;
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Beruházás céljára gondoskodjon 15014,0 millió forint forrás
rendelkezésre állásáról a 2018. évi központi költségvetésben;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a 2018. évi központi költségvetés tervezésével egyidejűleg
5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterének bevonásával vizsgálja
meg az Ingatlanban, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által bemutatott „Mi, magyarok.” című kiállítás megfelelő
elhelyezését, és készítsen előterjesztést a kiállítás bemutatásának új helyszínéről és költségéről;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. április 30.
6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon
az Ingatlan Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. tulajdonában álló részének állami tulajdonba kerüléséről.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2017. június 1.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1732/2016. (XII. 13.) Korm. határozata
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok
adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2016. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/E. §-a alapján, tekintettel
az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)
Korm. rendeletben foglaltakra, a következő határozatot hozza:
A Kormány az ügyletekről az 1. mellékletben foglaltak szerint dönt, az engedélyezett ügyletek 2016. évben történő
megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a)
a gazdasági társaság az 1. melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől lefelé eltérhet, ha
ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését egyik évben sem;
b)
a gazdasági társaság egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az ügyletből,
mint amekkora az 1. melléklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeg;
c)
fejlesztési célú hitel esetében a hitelt csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1732/2016. (XII. 13.) Korm. határozathoz
Ügylet adatai

Devizanem

Ügylet célja

Ügylet típusa

Futamideje (év)

1

HUF

fejlesztés

hitel

10

2 500 000 000

1

HUF

működés

kölcsön

3

176 210 000

KAPOS HOLDING
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

2

HUF

fejlesztés

kölcsön

11

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kaposvári Közlekedési
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

1

HUF

működés

kölcsön

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kaposvári Közlekedési
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

2

HUF

fejlesztés

kölcsön

Sorszám

Ügylet sorszáma

Jóváhagyott ügylet adatai

Önkormányzat neve

Kérelemmel érintett
gazdasági társaság neve

1.

BUDAPEST FŐVÁROS IV.
KERÜLET ÚJPEST
ÖNKORMÁNYZAT

UV Újpesti Vagyonkezelő
Zrt.

2.1

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KAPOS HOLDING
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

2.2

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

3.1

3.2.

Értéke

Fejlesztés célja

7.6. Egyéb rendezési tervekhez kapcsolódó
infrastrukturális beruházások

Kormány az
Ügylet keletkeztetésének ütemezése (az ügylet devizanemében) keletkeztetett
Kormány által
ügylethez/
adósság nagysága szerint
engedélyezett
fejlesztéshez
fejlesztéshez kapcsolódó
hozzájárul (Igen,
ügyletérték
Nem, Részben)
2019-től
2 016
2 017
2 018
összesen

2 500 000 000

Igen

-

2 500 000 000

-

-

-

176 210 000

Igen

56 680 000

119 530 000

-

-

90 950 000

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok
számára előírt feladatok teljesítéséhez
szükséges infrastrukturális beruházások

90 950 000

Igen

47 290 000

43 660 000

-

-

3

141 670 000

-

141 670 000

Igen

14 200 000

127 470 000

11

13 110 000

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok
számára előírt feladatok teljesítéséhez
szükséges infrastrukturális beruházások

13 110 000

Igen

1 300 000

11 810 000

-

-
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A Kormány 1733/2016. (XII. 13.) Korm. határozata
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó
ügyleteihez történő 2016. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján, tekintettel
az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben
foglaltakra, a következő határozatot hozza:
A Kormány az ügyletekről az 1. mellékletben foglaltak szerint dönt, az engedélyezett ügyletek 2016. évben történő
megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a)
az önkormányzat az 1. melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől lefelé eltérhet, ha
ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését egyik évben sem;
b)
az önkormányzat egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az ügyletből, mint
amekkora az 1. melléklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeg;
c)
fejlesztési célú ügylet esetében az ügyletet csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1733/2016. (XII. 13.) Korm. határozathoz

1.1.

BÁTONYTERENYE VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

1.2.

BÁTONYTERENYE VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

2.

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA

3.

HOLLÓKŐ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

4.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

1 HUF

adósságmegújítás

Hitel

Értéke (Ft)

3

Hitel

1 HUF

fejlesztés

Kezesség-, illetve
garanciavállalás

1 HUF

fejlesztés

Hitel

4

20 000 000

1 HUF

fejlesztés

Hitel

11

321 843 000

4

10

Fejlesztés célja

Jóváhagyott ügylet adatai

Fejlesztési célhoz az
ügylet mekkora értékkel
járul hozzá

20 000 000

2 500 000 000

Kormány által
engedélyezett
fejlesztéshez
kapcsolódó
ügyletérték

Kormány az
Ügylet keletkeztetésének ütemezése keletkeztetett adósság nagysága szerint
ügylethez/
(Ft)
fejlesztéshez
hozzájárul (Igen,
Nem, Részben)
2016.

16 000 000

fejlesztés

2 HUF

Fejlesztés sorszáma

Ügylet célja

Fejlesztés adatai

Futamideje (év)

Ügylet típusa

Devizanem

Önkormányzat neve

Ügylet sorszáma

Sorszám

Ügylet adatai

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok
1 teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások
1 7.6. Egyéb rendezési tervekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások

1 7.9. Települési turisztikai fejlesztés

1 4.5. Egyéb kulturális és sportcélú beruházások

2018.

2019-től összesen

Igen

16 000 000

0

0

0

20 000 000

20 000 000 Igen

20 000 000

0

0

0

2 500 000 000

2 500 000 000 Igen

0

0

0

0

20 000 000

20 000 000 Igen

20 000 000

0

0

0

321 843 000

0

0

0

32 843 000

32 843 000 Igen
27 000 000 Igen

2 4.5. Egyéb kulturális és sportcélú beruházások

27 000 000

3 4.5. Egyéb kulturális és sportcélú beruházások

10 000 000

10 000 000 Igen

4 4.5. Egyéb kulturális és sportcélú beruházások

180 000 000

180 000 000 Igen

72 000 000

72 000 000 Igen

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok
5 teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások

2017.
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A Kormány 1734/2016. (XII. 13.) Korm. határozata
a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. alcím, 18. jogcímcsoport,
3. jogcím tekintetében éven túli kötelezettség vállalásának a 2017. évi eredeti törvényi előirányzatok
mértékéig történő engedélyezéséről
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdés a) pontjában biztosított
jogkörében eljárva engedélyezi, hogy az emberi erőforrások minisztere – az egyes 2017. évben nyújtandó
támogatások pályázatainak 2016-ban történő meghirdetése céljából – a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 5. Egyéb feladatok támogatása alcím, 18. Határon túli oktatási és kulturális feladatok
támogatása jogcímcsoport, 3. Határtalanul! program támogatása jogcím tekintetében éven túli kötelezettséget
vállaljon az említett előirányzat 2017. évi eredeti törvényi előirányzatának mértékéig.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1735/2016. (XII. 13.) Korm. határozata
a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján
a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás
jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
A Kormány a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 17. §-a, valamint a 4. melléklet 2. pontja alapján jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Köznevelési célú
humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport kiadási előirányzatának legfeljebb 30 831 994 ezer forint
összeggel történő túllépését.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1736/2016. (XII. 13.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében megvalósuló ipari park fejlesztésekkel kapcsolatban
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet
közötti előirányzat-átcsoportosításokról
A Kormány Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet végrehajtása
érdekében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a)
a zalaegerszegi ipari park fejlesztéssel kapcsolatos forrás biztosítása érdekében 5 714 093 575 forint,
b)
a nagykanizsai ipari park fejlesztés első ütemével kapcsolatos forrás biztosítása érdekében
2 999 787 101 forint,
c)
az érdi ipari park fejlesztés első ütemével kapcsolatos forrás biztosítása érdekében 2 813 525 890 forint,

81726

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 198. szám

d)
a nyíregyházi ipari park fejlesztéssel kapcsolatos forrás biztosítása érdekében 2 873 730 651 forint,
e)
a békéscsabai ipari park fejlesztéssel kapcsolatos forrás biztosítása érdekében 4 084 345 000 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára az 1. melléklet szerint.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XI.

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
358951
78
Modern Városok Program
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
XLIII.
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
1
Felhalmozási jellegű kiadások
4
Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
296335
1
Részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés
K6
Beruházások
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Államháztartási
egyedi
azonosító

30

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

-18 485 482 217

18 485 482 217

forintban
Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XI.
358951

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

1

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Államháztartási
egyedi
azonosító

Módosítás
(+/-)
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1. melléklet az 1736/2016. (XII. 13.) Korm. határozathoz
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Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

1

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

78

Cím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Modern Városok Program

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

-18 485 482 217

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I. n.év
18 485 482 217

II. n.év

III. n.év

IV. n.év
18 485 482 217

81727
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A Kormány 1737/2016. (XII. 13.) Korm. határozata
a Modern Városok Programmal kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításokról
A Kormány a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet végrehajtása
érdekében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a)
Zalaegerszegen az északi ipari területnek iparvágánnyal a vasúthálózatba történő bekötése érdekében
100 000 ezer forint,
b)
Schrammel Imre életművének méltó elhelyezése érdekében 273 000 ezer forint,
c)
a szombathelyi fedett uszoda megvalósítása érdekében 311 023 ezer forint,
d)
a nyíregyházi Kállay-kúria felújítása érdekében 964 500 ezer forint,
e)
a Lövérek Program kidolgozása és megvalósítása érdekében 900 000 ezer forint,
f)
a Dunaújváros–Nagyvenyim–Mezőfalva–Sárbogárd, valamint Cece–Németkér–Paks közötti közúti
összeköttetés korszerűsítése érdekében 3000 ezer forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény
1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,
78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére az 1. melléklet szerint.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XI.

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
358951
78
Modern Városok Program
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLIII.
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
2
Felhalmozási jellegű kiadások
1
1
Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
329639
2
Az MNV Zrt. Ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
K6
Beruházások
XVII.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
20
31
Kiemelt célú beruházások támogatása
Vasúthálózat fejlesztése
246078
10
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
348217
12
Közútfejlesztési feladatok végrehajtása
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
39
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
61
Modern Városok Program Sportcélú Beruházásai
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Államháztartási
egyedi
azonosító

30

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

-2 551 523

2 137 500

100 000
3 000

311 023

BEVÉTEL

ezer forintban

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Kiemelt előirányzat
neve

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XI.

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

1

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Államháztartási
egyedi
azonosító

Módosítás
(+/-)
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1. melléklet az 1737/2016. (XII. 13.) Korm. határozathoz

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

Cím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
1
Célelőirányzatok
358951
78
Modern Városok Program
XVII.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
20
31
Kiemelt célú beruházások támogatása
Vasúthálózat fejlesztése
246078
10
348217
12
Közútfejlesztési feladatok végrehajtása
39
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
61
Modern Városok Program Sportcélú Beruházásai
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

ezer forintban

30

100 000
3 000
311 023

Összesen

I.n.év

2 551 523

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

2 551 523

81729

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány
Fejezetet irányító szerv
időarányos
1 példány
Állami Számvevőszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb: azonnal
2 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni."

-2 551 523

81730

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 198. szám

A Kormány 1738/2016. (XII. 13.) Korm. határozata
az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről
és kezeléséről szóló, 2014. október 22-i, 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hazai
megvalósításához szükséges költségvetési források biztosításáról
A Kormány az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről
szóló, 2014. október 22-i, 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hazai megvalósításához szükséges költségvetési
feltételek megteremtése érdekében
1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a földművelésügyi minisztert, hogy az idegenhonos inváziós fajok
betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló, 2014. október 22-i,
1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet) hazai megvalósítása érdekében 2017. évtől az évente szükséges személyi és dologi kiadások összegének
megfelelően gondoskodjon a mindösszesen 10 328 558 forint éves költségvetési forrás rendelkezésre állásáról
a „XII. Földművelésügyi Minisztérium” fejezet, „1. Földművelésügyi Minisztérium igazgatása” címen;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2017. január 31., 2018. évtől az adott évi központi költségvetés tervezése során
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a földművelésügyi minisztert, hogy az 1143/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet hazai megvalósítása érdekében 2017. évtől az évente szükséges személyi és dologi kiadások
összegének megfelelően gondoskodjon a mindösszesen 45 694 980 forint éves költségvetési forrás rendelkezésre
állásáról a „XII. Földművelésügyi Minisztérium” fejezet, „14. Nemzeti park igazgatóságok” címen;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2017. január 31., 2018. évtől az adott évi központi költségvetés tervezése során
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1143/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet hazai megvalósítása érdekében 2017. évtől az évente szükséges személyi és
dologi kiadások összegének megfelelően gondoskodjon a mindösszesen 366 181 200 forint költségvetési forrás
biztosításáról a „XI. Miniszterelnökség” fejezet, „12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok”
címen.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2017. január 31., 2018. évtől az adott évi központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1739/2016. (XII. 13.) Korm. határozata
a 2018. évi fejlesztési mérföldkövek teljesítéséről
A Kormány
1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy az általuk vezetett
minisztériumban működő irányító hatóság által végrehajtott Terület- és Településfejlesztési Operatív Program,
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program és Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
eredményességi keretrendszer alá tartozó, 2018. évi részcéllal rendelkező indikátor mérföldkövei teljesítéséhez
szükséges intézkedéseket tegyék meg a források teljes körű felhasználása érdekében,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. december 31.

81731
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2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pontban meghatározottak
teljesítéséről nyújtsanak be jelentést a Kormánynak,
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. január 31.
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. pont szerinti mérföldkövek teljesülésének aktuális
helyzetéről nyújtson be jelentést a Kormánynak.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2017. február 15.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1740/2016. (XII. 13.) Korm. határozata
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat)
a)
1. melléklete az 1. melléklet,
b)
2. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

81732

1. melléklet az 1740/2016. (XII. 13.) Korm. határozathoz
1. A Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő sor lép:
(A)

(B)

(1.)

(Felhívás azonosító jele)

(Felhívás neve)

10.

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése

(C)
[Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)]

(D)

(E)

(Felhívás meghirdetésének módja)

(Felhívás meghirdetésének tervezett ideje)

kiemelt

Meghirdetve: 2015. szeptember

„
6,50

”
2. A Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 22. sora helyébe a következő sor lép:
(A)
(1.)

(B)

(Felhívás azonosító jele)

(Felhívás neve)

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

EKEIDR egységes irat- és folyamatkezelő
rendszer területi közigazgatásra történő
kiterjesztésre

(C)
[Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)]

(D)

(E)

(Felhívás meghirdetésének módja)

(Felhívás meghirdetésének tervezett ideje)

kiemelt

Meghirdetve: 2015. szeptember

„
22.

7,75

”
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2. melléklet az 1740/2016. (XII. 13.) Korm. határozathoz
1. A Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő sor lép:
(A)

(B)

( C)

(D)
[Projekt indikatív

(1).

(Felhívás azonosító jele)

(Projekt megnevezése)

(Támogatást igénylő neve)

támogatási
kerete
(Mrd Ft)]

( E)

(F)

(Projekt
benyújtásának

(Szakmai elvárások)

várható ideje)

„

10.

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

Ügyfélkapcsolati
rendszerek fejlesztése

A fővárosi és megyei
kormányhivatalok
(konzorciumvezető) és
a Miniszterelnökség
részvételével alkotott
konzorcium

6,50

2016

1. A projekt célja intelligens integrált kormányhivatali
szakrendszer (iX) továbbfejlesztése, strukturált adatokra
épülve biztosítani a tényleges egyablakos ügyintézés
kialakíthatóságát.
2. A projekt keretében megvalósul az ügyfélkapcsolat
menedzselési rendszer kialakítása, amely
a jelenlegi ügyfélszolgálati időpontfoglalás helyett
a kormányhivatali rendszer egészére lehetővé teszi
a megfelelő időgazdálkodást (vezetők számára
a vezénylést, ügyintéző/ügyfél számára még a nem
ügyfélszolgálati esetekben is a megfelelő időpont
egyeztetést), és megoldottá válik a meghatalmazottak
figyelembevétele az elektronikus ügyintézésben (is).
3. A projekt eredményeként – a racionalizálás folytán
csökkenő specializáció miatt (mivel egy ügyintézőnek
a járásban már többféle feladattal kell foglalkoznia)
– felértékelődik a tudástár, így az új követelmények
szükségessé teszik annak jelentős továbbfejlesztését.
4. A projekt megvalósítása megkezdhetőségének egyedi
feltételei: 2017. január 15-ig a megkezdhetőségi feltételek
teljesítésének igazolása.

”
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(A)

(B)

(C)

81734

2. A Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 22. sora helyébe a következő sor lép:
(D)
[Projekt indikatív
(1).

(Felhívás azonosító jele)

(Projekt megnevezése)

(Támogatást igénylő neve)

támogatási
kerete
(Mrd Ft)]

(E)

(F)

(Projekt
benyújtásának

(Szakmai elvárások)

várható ideje)

„

22.

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

EKEIDR egységes irat- és
folyamatkezelő rendszer
területi közigazgatásra
történő kiterjesztésre

Miniszterelnökség
vagy az általa vezetett
konzorcium

7,75

2016

”
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1. A projekt célja az EKEIDR egységes irat- és folyamatkezelő
rendszer területi közigazgatásra történő kiterjesztése.
A projekt keretében meghatározásra kerül az elektronikus
útra terelt ügytípusok bevezetése és ügykezelése
is, amelyek kiszolgálására a rendszer alkalmas. Ezen
folyamattámogató funkcionalitásra építve kialakíthatók
olyan komplex igazgatási folyamatok, amelyek
egyértelműen az elektronikus közigazgatás felé mutatnak,
ezzel hatékonyabbá, gyorsabbá és a papíralapú működés
kivezetésével költséghatékonyabbá teszik az ügyintézést.
A folyamattámogató rendszerből kinyerhető adatok alapján
könnyen azonosíthatóak a problémás területek, amelyekre
dinamikusan vagy akár tartósan plusz erőforrást helyezve
a terhelés egyenletesen osztható el az egyes területeken.
2. Az 1. pontban meghatározott elektronikus útra terelendő
ügytípusok közül az EKEIDR rendszer munkafolyamat
(workflow) funkcionalitásával, országosan egységesen
legyen megvalósítva a területi közigazgatás legalább
200 közigazgatási ügytípusának munkafolyamat
(workflow) fejlesztése – ideértve, de nem kizárólagosan
a közigazgatási rendszerterv készítést, EKEIDR rendszerben
a munkafolyamat fejlesztést, EKEIDR rendszerrel elérhető
e-learning oktatási anyag készítését és hozzáférés
biztosítását – és a területi közigazgatásra történő egységes
bevezetése.
3. A projekt megvalósítása megkezdhetőségének egyedi
feltételei: 2017. január 15-ig a megkezdhetőségi feltételek
teljesítésének igazolása.

81735
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A Kormány 1741/2016. (XII. 13.) Korm. határozata
a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat módosításáról
1. A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.)
Korm. határozat [a továbbiakban: 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat]
a)
1. melléklete az 1. melléklet szerint,
b)
2. melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.
2. Az 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat
a)
1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat
aa)
A:2 mezőjében a „MAHOP-1.1-2016” szövegrész helyébe a „MAHOP-1.2-2016” szöveg,
ab)
E:2 mezőjében az „augusztus” szövegrész helyébe a „december” szöveg,
b)
1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:7 mezőjében a „MAHOP-2.6-2016” szövegrész helyébe
a „MAHOP-2.5-2016” szöveg,
c)
1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat C:2 mezőjében a „0,13” szövegrész helyébe a „0,14” szöveg
lép.
3. Hatályát veszti az 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat
a)
1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 3. sora,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat
ba)
B:3 mezőjében az „1380/2013/EU rendelet 36. cikkében előírt és a 1224/2009/EK rendeletben tovább
pontosított” szövegrész,
bb)
5. sora.
4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1741/2016. (XII. 13.) Korm. határozathoz
1. Az 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat E:2–E:5 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
(A)

(E)

(1.)

(Felhívás azonosító jele)

(Felhívás meghirdetésének tervezett ideje)

(2.)

(MAHOP-2.1-2016)

2016. december

(3.)

(MAHOP-2.2-2016)

2016. december

(4.)

(MAHOP-2.3-2016)

2016. december

(5.)

(MAHOP-2.4-2016)

2016. december

2. Az 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:3–C:5 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
(A)

(C)
[Felhívás keretösszege

(1.)

(Felhívás azonosító jele)

(3.)

(MAHOP-2.2-2016)

5,70

(4.)

(MAHOP-2.3-2016)

1,60

(5.)

(MAHOP-2.4-2016)

0,30

(Mrd Ft)]

3. Az 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:5 mezője helyébe a következő mező lép:
(A)

(B)

(1.)

(Felhívás azonosító jele)

(Felhívás neve)

(5.)

(MAHOP-2.4-2016)

Az akvakultúrába történő környezetvédelmi célú beruházások

4. Az 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat 1. melléklet 3. és 4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. A közös halászati politika végrehajtásának előmozdításáról szóló 3. prioritás
B

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

C

D

E

Felhívás keretösszege

Felhívás meghirdetésének

Felhívás meghirdetésének tervezett

(Mrd Ft)

módja

ideje

0,135

kiemelt

Meghirdetve: 2016. október

2.

Halgazdálkodással kapcsolatos adatgyűjtés, -kezelés és
MAHOP-3.1.1-2016 -felhasználás támogatása – a DCF projekt végrehajtásának
szakmai megalapozása

3.

MAHOP-3.1.2-2016

Halgazdálkodással kapcsolatos adatgyűjtés, -kezelés és
-felhasználás támogatása – a DCF projekt végrehajtása

0,535

kiemelt

2016. december

4.

MAHOP-3.2-2016

Az uniós ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási rendszer
megvalósítása

0,24

kiemelt

2016. december
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1.

A

A
1.

B

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

C

D

E

Felhívás keretösszege

Felhívás meghirdetésének

Felhívás meghirdetésének tervezett

(Mrd Ft)

módja

ideje

0,40

standard

2016. december

2.

A halászati termékekre és akvakultúra-termékekre irányuló
MAHOP-5.3.1-2016
piaci értékesítési intézkedések támogatása

3.

MAHOP-5.3.2-2016

Kommunikációs és promóciós kampány a halfogyasztás
népszerűsítésére (Kapj rá!)

0,80

kiemelt

2016. december

4.

MAHOP-5.3.3-2016

A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló
beruházások támogatása

2,60

standard

2016. december
”
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4. A piaci értékesítés és a feldolgozás támogatásáról szóló 5. prioritás

2. melléklet az 1741/2016. (XII. 13.) Korm. határozathoz
1. Az 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő sor lép, és a táblázat a következő 2a. sorral egészül ki:
(A)
(1.)

(Felhívás azonosító jele)

(B)
(Projekt megnevezése)

(C)
(Támogatást igénylő neve)

(D)

(E)

[Projekt indikatív

(Projekt

támogatási kerete

benyújtásának

(Mrd Ft)]

várható ideje)

(F)
(Szakmai elvárások)

„

2.

MAHOP-3.1.1-2016

Halgazdálkodással
kapcsolatos adatgyűjtés,
-kezelés és -felhasználás
támogatása – a DCF projekt
végrehajtásának szakmai
megalapozása

Agrárgazdasági Kutató
Intézet

0,135

2016

A projekt célja a közös halászati politika
végrehajtása, valamint a MAHOP céljainak
elérése és végrehajtásának nyomon
követése érdekében a vonatkozó hazai és
uniós jogszabályokban meghatározott,
és Magyarország számára releváns
halgazdálkodási adatok szakszerű
gyűjtéséhez, kezeléséhez, kiértékeléséhez
és felhasználásához szükséges előkészítő
dokumentumok, módszertanok
kidolgozása, valamint az adatgyűjtési
rendszer megalapozása.
81737

MAHOP-3.1.2-2016

Agrárgazdasági Kutató
Intézet

0,535

2016

81738

2a.

Halgazdálkodással
kapcsolatos adatgyűjtés,
-kezelés és -felhasználás
támogatása – a DCF projekt
végrehajtása

A projekt célja a közös halászati politika
végrehajtása, valamint a MAHOP céljainak
elérése és végrehajtásának nyomon
követése érdekében a vonatkozó hazai és
uniós jogszabályokban meghatározott,
és Magyarország számára releváns
halgazdálkodási adatok szakszerű
gyűjtése, kezelése, kiértékelése és
felhasználása.
”

2. Az 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:
(A)

(B)

(C)

(D)

(Felhívás azonosító jele)

(Projekt megnevezése)

(Támogatást igénylő neve)

támogatási kerete

[Projekt indikatív
(1.)

(Mrd Ft)]

(E)
(Projekt benyújtásának
várható ideje)

(F)
(Szakmai elvárások)

„

3a.

MAHOP-5.3.2-2016

Kommunikációs és
promóciós kampány
a halfogyasztás
népszerűsítésére (Kapj rá!)

Agrármarketing
Centrum Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság

0,80

2016

A projekt célja piackutatások, valamint kommunikációs
és promóciós kampányok lebonyolítása révén növelni
a halfogyasztást, megismertetve a hazai fogyasztókkal
a halételek sokféleségét, a fiatalabb korosztályt
ráébreszteni arra, hogy a nemzetközi viszonylatban
népszerű halfogyasztás jól beilleszthető a reformétkezésbe.
”
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A Kormány 1742/2016. (XII. 13.) Korm. határozata
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében kiírt EFOP-3.6.1-16 azonosító számú
(„Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések” című) felhívásra benyújtott, egymilliárd forintot
meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról
A Kormány
1. hozzájárul az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében kiírt az „Intelligens
szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések” című felhívásra beérkezett, az 1. mellékletben foglalt táblázat A–C és
E oszlopában meghatározott egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű 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

A
1.

2.

3.

száma

EFOP-3.6.1-162016-00001

B

C

D

E

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Támogatás (Ft)

Projekt rövid bemutatása

Kutatási kapacitások és
szolgáltatások komplex fejlesztése
az Eszterházy Károly Egyetemen

EFOP-3.6.1-162016-00004

Átfogó fejlesztések a Pécsi
Tudományegyetemen
az intelligens szakosodás
megvalósítása érdekében

EFOP-3.6.1-162016-00008

Intelligens élettudományi
technológiák, módszertanok,
alkalmazások fejlesztése
és innovatív folyamatok,
szolgáltatások kialakítása a szegedi
tudásbázisra építve

Eszterházy Károly
Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Szegedi
Tudományegyetem

1 179 605 634

A projekt legfontosabb célja, hogy a nemzeti és regionális
intelligens szakosodás stratégiának (a továbbiakban: S3
stratégia) megfelelően kutatási folyamatokat, kutatásfejlesztést
és innovációs fejlesztéseket indukáljon az intézményi
sajátosságoknak megfelelően elsősorban az agrár-innováció,
az információs és kommunikációs technológiai szolgáltatások
és a befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet
területén reagálva a jelenleg zajló környezeti változásokra ezen
területen.

3 379 257 068

A projekt célja, hogy a támogatást igénylő vállalkozó
egyetemmé váljon és képes legyen a társadalmi innovációt
szolgáló és a kutatásfejlesztési szféra igényeit kielégítő
szolgáltatások nyújtására, és a kutatói utánpótlás biztosítására.
Ennek érdekében a kutatáshasznosítás oly módon kerül
kialakításra, hogy abban érvényesüljön a vállalkozói és
piaci szemléletmód. Vállalkozói készségek fejlesztése,
technológiatranszfer, kutatásmenedzsment, tudományszervezés,
valamint technológiaértékelés szervezeti és működési fejlesztése
valósul meg több kar bevonásával inter- és multidiszciplináris
módon.

3 617 301 825

A projekt átfogó célja a szegedi felsőoktatás tudásbázisának
bővítése, kutatási folyamatainak komplex fejlesztése intelligens
élettudományok fókusszal. Ennek érdekében kívánják
megvalósítani a tudománymetriai adatok és eredményességek
alapján kiemelkedő, az intelligens technológiák és
élettudományok interdiszciplináris együttműködéseire épülő
kutatási területek komplex fejlesztését.
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4.

Projekt azonosító

81740

1. melléklet az 1742/2016. (XII. 13.) Korm. határozathoz

6.

EFOP-3.6.1-162016-00014

Fiatalodó és megújuló Egyetem
– Innovatív tudásváros A Miskolci
Egyetem Intelligens szakosodást
szolgáló intézményi fejlesztése

Diszruptív technológiák kutatásfejlesztése az e-mobility területén
és integrálásuk a mérnökképzésbe

Miskolci Egyetem

Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi
Egyetem
(konzorciumvezető),
Szegedi
Tudományegyetem,
Pallasz Athéné Egyetem

1 197 507 415

1 148 960 014

A projekt átfogó célja, hogy a konzorciumban részt vevő
felsőoktatási intézményekben olyan képzési és infrastrukturális
kapacitásokat építsenek ki, olyan tudásbázist fejlesszenek és
olyan kutatási folyamatokat alakítsanak ki, amely képessé teszi
azokat a társadalmi innovációt szolgáló és a kutatásfejlesztési
szféra igényeit kielégítő szolgáltatások nyújtására valamint
a kutatói utánpótlásuk biztosítására. E tekintetben az elsődleges
szakterületek
a) az S3 stratégia „Tiszta és megújuló energiák”, valamint „Fejlett
jármű- és egyéb gépipari technológiák” ágazati prioritásán belül,
a regionálisan meghatározott kutatásfejlesztési területeken,
különösen a különleges anyagok, a korszerű anyagok és
a modern anyagtechnológiák,
b) az Irinyi Terv kiemelt ágazati fejlesztései közül
a „Zöldgazdaság”–fejlesztés keretében megújuló energiák
terjedését elősegítő hálózatok, tárolókapacitás fejlesztése,
„intelligens” hálózatok kialakítása,
c) járműgyártás: személygépjármű-, autóbusz-,
kötöttpályásjármű-gyártás, elektromosjárműalkatrész-gyártás.
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5.

EFOP-3.6.1-162016-00011

A támogatást igénylő „Innovatív Tudásváros” című
programjában általános célként tűzte ki tevékenységének
erőteljes innovációra és kooperációra való építését, a kiválóság
fenntartásához kapcsolódó fókuszok kiemelését, hazai és
nemzetközi versenyképességének és láthatóságának erősítését,
kiemelt szerepet szánva a kutatásfejlesztési és innovációs
tevékenységnek, hatékonyan kapcsolódva a Nemzeti Intelligens
Szakosodási Stratégiához.

81741

EFOP-3.6.1-162016-00018

A felsőoktatási rendszer K+F+I
szerepvállalásának növelése
intelligens szakosodás által
Sopronban és Szombathelyen

Széchenyi István
Egyetem

Nyugat-magyarországi
Egyetem

1 197 893 396

1 166 979 596

A projekt átfogó célja, hogy a komplex intézményi fejlesztési
projekt keretében biztosítsa a felsőoktatási intézmény hatékony
bekapcsolódását a nemzeti S3 stratégia megvalósításába.
A projekt tevékenységek révén lehetőség nyílik a kutatói
utánpótlás feltételrendszerének javítására, a doktori
fokozatszerzési arány növelésére, a kutatási, technológiai és
innovációs folyamatok elősegítésére.
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8.

EFOP-3.6.1-162016-00017

81742

7.

Nemzetköziesítés, oktatói,
kutatói és hallgatói utánpótlás
megteremtése, a tudás és
technológiai transzfer fejlesztése,
mint az intelligens szakosodás
eszközei a Széchenyi István
Egyetemen

A projekt elsődleges célkitűzése a felsőoktatás képzési
kapacitásainak és infrastruktúrájának fejlesztése, a diplomások
arányának fenntartható növelése, valamint a felsőoktatási
intézmények körében a kutatás, a technológiai fejlesztés és
az innováció megerősítése. Az S3 stratégia célkitűzéseivel
összhangban a tervezett projekt legfontosabb célja annak
elősegítése, hogy az intézmény olyan kapacitásokat építsen
ki, olyan tudásbázist fejlesszen és olyan kutatási folyamatokat
alakítson ki, amely képessé teszi a társadalmi innovációt szolgáló
és a kutatásfejlesztési szféra igényeit kielégítő szolgáltatások
nyújtására valamint a kutatói utánpótlás biztosítására. Jelen
projekt négy fő pillér fejlesztéseként határozható meg, amelyek
a következők:
a) tudás- és technológiatranszfer – tudás- és
technológiatranszferbe bevonható témakörök, projektek
bővítése –,
b) nemzetköziesítés – a nemzetközi szintű kutatási területek
nemzetközi színtéren láthatóvá tétele –,
c) oktatói-kutatói utánpótlás biztosítása – hallgatók és
fiatal kutatók bevonása a kutatási és kutatásmenedzsment
folyamatokba –,
d) a tudásnégyszög erősítését, illetve kiépítését szolgáló
kapcsolatépítő tevékenységek.
A tervezett projekt céljai teljes mértékben tükrözik a támogatást
igénylő 2016–2020 időszakra érvényes intézményfejlesztési
célkitűzéseit, a tervezett támogatással megvalósított
tevékenységek és a támogatást igénylő átfogó stratégiai céljaival
összhangban.
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M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 198. szám

A Kormány 1743/2016. (XII. 13.) Korm. határozata
egyes, a GINOP-2.3.2-15 azonosító jelű („Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” című) pályázati felhívás
második körös értékelési szakaszára beérkezett, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű
projektjavaslatok támogatásához való hozzájárulásról
A Kormány
1. hozzájárul az 1. mellékletben foglalt, a GINOP-2.3.2-15 azonosító jelű, „Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” című
pályázati felhívás második körös értékelési szakaszára beérkezett, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű
projektjavaslatok (a továbbiakban: projektek) támogatásához,
2. hozzájárul a projektek támogatási szerződésének megkötéséhez.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A
1.

2.

3.

4.

száma

B
Projekt megnevezése

C
Támogatást igénylő neve

GINOP-2.3.2-152016-00028

Interdiszciplináris
Kutatóműhely
létrehozása
a klímaadaptív
és fenntartható
mezőgazdaságért

GINOP-2.3.2-152016-00034

Neurodegeneratív
és immunológiai
kórképek molekuláris
biológiai alapjai:
terápiás kísérletek
kinureninekkel

A Szegedi Tudományegyetem
és a Magyar Tudományos
Akadémia Szegedi Biológiai
Kutatóközpont konzorciuma

GINOP-2.3.2-152016-00039

Ritka betegségek
pathogenezisének
kutatása, új
diagnosztikai és
terápiás eljárásokat
megalapozó
fejlesztések

A Szegedi Tudományegyetem,
a Magyar Tudományos
Akadémia Szegedi
Biológiai Kutatóközpont,
a Debreceni Egyetem és
a Pécsi Tudományegyetem
konzorciuma

GINOP-2.3.2-152016-00041

Regionális
Anyagtudományi
Kiválósági Műhely –
kutatási program és
infrastruktúra

A Magyar Tudományos
Akadémia Agrártudományi
Kutatóközpont és az Eötvös
Loránd Tudományegyetem
konzorciuma

A Debreceni Egyetem és
a Magyar Tudományos
Akadémia Atommagkutató
Intézet konzorciuma

D
Projekt támogatása
(Ft)

E
Projekt rövid bemutatása

1 277 355 508

A projekt során egy ötlépéses munkaterv megvalósításával
olyan stratégiák kerülnek kidolgozásra, amelyek alkalmasak
a mezőgazdasági termelékenység fenntartható növelésére a változó
környezeti és gazdasági feltételek mellett is, illetve alkalmasak
a mezőgazdasági eredetű környezet- és klímakárosító rizikófaktorok
csökkentésére.

1 462 065 700

A projektben a különböző körülmények között előforduló
sejtkárosodással járó folyamatok mechanizmusait, valamint a triptofán
metabolizmus neurodegeneratív, gyulladásos és kardiológiai
folyamatokban betöltött szerepét, továbbá modulációs lehetőségeit
vizsgálják. A kutatás a kinurenin rendszerre fókuszál multidiszciplináris
megközelítéssel, ebből adódóan a kapott eredmények transzlációs
értéke, a későbbi gyógyászatban való alkalmazási lehetősége
kiemelkedő lehet.

1 194 286 588

A projekt során a genomikai szinten meghatározott ritka és
diagnosztizálatlan betegségek egy kiemelt körének kutatását és
a diagnosztikai, terápiás szempontból releváns fejlesztését tervezi
elvégezni a konzorcium.

1 248 115 800

A projekt célja olyan új kutatási területekhez való csatlakozás
az anyagtudomány területén, amelyek tartalmazzák a világon ma
leginkább kutatott témákat (pl. kétdimenziós rétegszerkezetek
készítése és vizsgálata, felületi nanoszerkezetek készítése és
vizsgálata, felületi rétegstruktúrák funkcionalizálása, a felületi
nanoszerkezetekhez kapcsolódó fizikai jelenségek feltárása,
nanoméretű objektumok kvantumállapotainak vizsgálata, integrált és
nemlineáris optikai elemek fejlesztése).
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5.

Projekt azonosító
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1. melléklet az 1743/2016. (XII. 13.) Korm. határozathoz

7.

8.

9.

GINOP-2.3.2-152016-00043

Szív- és érkutatási
kiválóságközpont
(IRONHEART)

GINOP-2.3.2-152016-00047

Analitikai és
diagnosztikai kutatási
kiválósági központ
az egészség és
a sportteljesítmény
szolgálatában

A Pécsi Tudományegyetem,
a Szegedi Tudományegyetem
és a Debreceni Egyetem
konzorciuma

GINOP-2.3.2-152016-00048

Életet veszélyeztető
akut megbetegedések
súlyossági és
halálozási mutatóinak
javítása transzlációs
orvostudományi
megközelítésben – STAY
ALIVE

A Pécsi Tudományegyetem
a Szegedi Tudományegyetem
és a Debreceni Egyetem
konzorciuma

GINOP-2.3.2-152016-00049

Új szintetikus
kismolekulák
tervezése szöveti
reprogramozásra

Debreceni Egyetem

A Pécsi Tudományegyetem
és a Pannon Egyetem
konzorciuma

1 261 638 082

1 412 733 061

A projekt célja egy európai színvonalú, sport- és extrém igénybevétel
analízisén alapuló, a fizikai teljesítmény növelésének lehetőségét
kutató kiválósági központ létrehozása, ahol a támogatást igénylő
a sportteljesítmény legális növelésének módszereit fogja kutatni,
alkalmazva a legmodernebb finomanalitikai, vérbiokémiai,
molekuláris folyamatelemzési eszköztárat.

1 494 053 285

A projekt célja három fő terület, a súlyos nekrotizáló hasnyálmirigygyulladás, az agyi érkatasztrófák és a szívelégtelenség kutatásainak
összehangolása nemzetközi szintű centrum(ok), hálózat(ok)
kialakításával.

1 275 445 773

A projekt megvalósítása során új mitokondriális terápiás módszer
megalapozását tervezi kialakítani a támogatást igénylő konzorcium
a szívelégtelenségre és gyulladásos betegségekre. A szeptikus sokkra
és a fenti betegségek gyógyítására új szintetikus kis-molekulákat
terveznek és állítanak elő, amelyekkel a betegségek progressziója
lassítható vagy megállítható.
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6.

A projekt a vezető halálok kardiovaszkuláris betegségek ellátásának,
gyógyításának új útjait kívánja feltárni, az eredmények ipari
hasznosíthatóságának kifejezett céljával. A tervezett erőfeszítések
három kutatási irányra bonthatók:
1. a hemoglobin és bomlástermékeinek élettani, patofiziológiai
szerepének feltárása új farmakológiai támadáspontok azonosítása
érdekében,
2. a személyre szabott kardiovaszkuláris kezelés feltételeinek
kidolgozása és bevezetése,
3. új terápiás lehetőségek preklinikai, klinikai tesztelése.

81745

11.

12.

13.

GINOP-2.3.2-152016-00054

Festetics Imre
Bioinnovációs
Kiválósági Központ
és Stratégiai K+F+I
Projektműhely

Pannon Egyetem

GINOP-2.3.2-152016-00061

Szőlő-bor kutatásfejlesztési kiválósági
központ létrehozása

Az Eszterházy Károly Egyetem
és a Magyar Tudományos
Akadémia Agrártudományi
Kutatóközpont konzorciuma

GINOP-2.3.2-152016-00062

Életminőség fejlesztése
Kelet-Magyarországon:
táplálkozás-,
teljesítménybiológiai
és biotechnológiai
experimentális
kutatások és
eszközfejlesztések
a humán
megbetegedések
megelőzésére és
kezelésére

A Pécsi Tudományegyetem
és a Debreceni Egyetem
konzorciuma

A Debreceni Egyetem és
a Szegedi Tudományegyetem
konzorciuma

1 300 000 000

1 036 058 290

A Pannon Egyetem projektjének célja, hogy genomikai
csúcstechnológiák integrálásával a genetikai anyagokon folyó kutatási
programjainak új tudományos minőséget adjon, és ezáltal bekerüljön
a szakterület nemzetközi élvonalába, továbbá fenntartható K+F+I
kiválósági központot hozzon létre.

1 380 396 043

A projekt a szőlészeti és borászati kutatásfejlesztés aktuális
kérdéseinek vizsgálatát és tudományos alaposságú újratervezését
tűzte ki célul egy szőlő-bor kiválósági központ létrehozásával, amely
nemcsak az egri és az észak-magyarországi borvidékek, hanem a teljes
hazai szőlő-bor ágazat fejlődési potenciálját meghatározhatja.

1 070 225 623

A projekt célja a fiatalok és a középkorúak életminőségének és
kardiovaszkuláris rizikójának a felmérése, a szív- és érrendszeri
megbetegedések szempontjából legnagyobb rizikójúak kiválasztása.
További cél olyan biotechnológiai és egészségipari fejlesztéseket
megalapozó kutatások és eszközfejlesztések elvégzése, amelyekkel
a fizikai aktivitás, a testedzés, a pszichés és fizikai stressz feltárására
nyílik innovatív lehetőség, különböző életkorú és edzettségi állapotú
csoportok vizsgálatán keresztül.
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GINOP-2.3.2-152016-00050

81746

10.

PEPSYS – A peptiderg
szignalizáció
komplexitása és
szerepe szisztémás
betegségekben

A projekt átfogó célja annak feltárása, hogy a peptiderg szabályozás
és szignalizáció hogyan vesz részt a homeosztázis fenntartásában,
valamint nagy gyakoriságú szisztémás betegségek kialakulásában.
Ennek elérése érdekében a projekt egy teljes mértékben eredeti
szemléletet kíván meghonosítani, amely rendszerszinten, az élettani
és kórélettani funkciókat meghatározó folyamatok (kommunikáció,
protekció, nutríció, regeneráció) mátrixszerű komplexitása mentén
vizsgálja az endogén peptidek szerepét a betegségek patológiájában,
diagnózisában, prevenciójában és személyre szabott terápiájában.
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A Kormány 1744/2016. (XII. 13.) Korm. határozata
az IKOP-4.1.0-15-2016-00005 azonosító számú [„M25 Eger gyorsforgalmi úti bekötése (M3–Eger szakasz
megvalósítása)” című] egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt összköltségének
növeléséről
A Kormány
1. jóváhagyja az IKOP-4.1.0-15-2016-00005 azonosító számú, „M25 Eger gyorsforgalmi úti bekötése (M3–Eger szakasz
megvalósítása)” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt (a továbbiakban: projekt)
összköltségének legfeljebb bruttó 6 507 373 250 forint összegre történő növelését az 1. melléklet szerint,
2. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének módosításához az 1. melléklet szerint.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. december 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

81748

1. melléklet az 1744/2016. (XII. 13.) Korm. határozathoz
D

E

1.

F

G

H

I

Projekt forrásszerkezete
Az Európai Unió

2.

Projekt azonosító

Projekt

Támogatást igénylő

száma

megnevezése

neve

Projekt
támogatási
intenzitása

Integrált
Közlekedésfejlesztési
Operatív Program
(a továbbiakban:
IKOP)
(Ft)

XIX. Uniós

felé el nem

fejlesztések fejezet,

számolható

Projekt

Állami költségvetési

közkiadás

összköltsége

kedvezményezettek

(XIX. Uniós

(Ft)

sajáterő támogatása

fejlesztések

előirányzat

fejezet IKOP

(Ft)

társfinanszírozás)

Projekt rövid bemutatása

(Ft)

3.

IKOP-4.1.0-152016-00005

M25 Eger
gyorsforgalmi
úti bekötése
(M3–Eger
szakasz
megvalósítása)

NIF Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztő
zártkörűen
működő
Részvénytársaság

90%

4 636 598 343

515 177 594

1 355 597 313
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A projekt a középső fizikai elválasztású,
2×2 forgalmi sávos (leállósáv nélküli),
24,60 m koronaszélességű M25 autóút
18,5 km hosszban való megvalósítására
irányul. Az M25 autóúthoz
kapcsolódóan a mezőkövesdi
kapcsolatot biztosító csomópont
megvalósíthatósága érdekében
6 507 373 250
megvalósításra kerül a 2502 jelű
Mezőkövesd–Andornaktálya összekötő
út Andornaktálya községet elkerülő
szakaszának új nyomvonala, valamint
megvalósul az Eger belterületén
lévő 252 számú főút rekonstrukciója,
továbbá ugyanitt 490 m hosszon
párhuzamos kerékpárút is épül.

81749
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A Kormány 1745/2016. (XII. 13.) Korm. határozata
a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0025 azonosító számú („Makó és térsége ivóvízminőség-javítása” című) projekt
támogatásának növeléséről, szakaszolásáról és a projekt második szakaszában felmerülő költségek
fedezetének biztosításáról
A Kormány
1. jóváhagyja a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0025 azonosító számú, „Makó és térsége ivóvízminőség-javítása” című projekt
(a továbbiakban: projekt) támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,
2. egyetért a projekt – a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 25b. pontja szerinti – szakaszolásával,
3. egyetért a projekt a forrásszerkezetének 2. melléklet szerinti módosításával,
4. hozzájárul a projekt első szakasza tekintetében a támogatási szerződés 2. melléklet szerinti módosításához,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. január 31.
5. hozzájárul a projekt második szakaszára vonatkozó támogatási szerződés megkötéséhez.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. február 28.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A
1.

2.

B

Projekt azonosító

Projekt

száma

megnevezése

KEOP-1.3.0/0911-2011-0025

Makó és
térsége
ivóvízminőségjavítása

C
Támogatást igénylő neve

„Makó és Térsége”
Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati
Tárulás
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1. melléklet az 1745/2016. (XII. 13.) Korm. határozathoz
D

E

Projekt támogatása

Többlettámogatás

(Ft)

(Ft)

3 099 899 225

470 741 787

F
Projekt megnövelt
támogatása
(Ft)

3 570 641 012

G
Önerő
(Ft)

88 758 213

H
Projekt rövid bemutatása

A projekt eredményeként
17 településén 8 db vízkezelési
technológia létesült a hozzá
kapcsolódó műtárgyakkal, közel
52 km új vezetéket építettek
és több mint 20 km vezetéket
rekonstruáltak, továbbá öt
magastároló épült, és beszereztek
több, a gazdaságos üzemeltetést
segítő eszközt is. További fejlesztési
munkák eredményeképp új
terület vízellátása, meglévő kutak
felújítása, vízbázis kiváltása,
a fertőtlenítés hatékonyságának
növelése és további
hálózatrekonstrukció valósul meg.
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A

B

C

1.

2.

3.

D
Szakaszolás előtti
forrásszerkezet

Projekt azonosító

Projekt

száma

megnevezése

KEOP-1.3.0/0911-2011-0025

Makó és
térsége
ivóvízminőségjavítása

Kedvezményezett neve

„Makó és Térsége”
Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati
Tárulás

E

G

H

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

A projekt eredményeként
17 településén
8 db vízkezelési
technológia létesült
a hozzá kapcsolódó
műtárgyakkal, közel
52 km új vezetéket
építettek és több
mint 20 km vezetéket
rekonstruáltak, továbbá
öt magastároló
épült, és beszereztek
több, a gazdaságos
üzemeltetést segítő
eszközt is. További
fejlesztési munkák
eredményeképp új
terület vízellátása,
meglévő kutak
felújítása, vízbázis
kiváltása, a fertőtlenítés
hatékonyságának
növelése és további
hálózatrekonstrukció
valósul meg.

1. A kedvezményezettnek
a közbeszerzési eljárást
eredményesen le kell zárnia.
2. A kedvezményezettnek
el kell fogadnia, hogy ha
a közbeszerzési eljárás során
alacsonyabb árajánlat kerül
nyertesként kihirdetésre,
akkor a támogató jogosult
a támogatási szerződés
módosítása során ezen
alacsonyabb összegnek
megfelelően csökkentett
támogatás támogatási
szerződésben történő
rögzítésére.
3. A kiírt közbeszerzési
eljárások vonatkozásában
rendelkezésre kell állnia
a központi koordinációs szerv
által kiállított szabályossági
tanúsítványnak.
4. A többletforrással arányos
önerő rendelkezésre állását
igazolni kell.

Forrásszerkezet a szakaszolást követően

Környezet és

Környezet és

Energia Operatív

Energia Operatív

Program

Program

(Ft)

(Ft)

3 570 641 012

F

3 099 899 225

Környezet
és Energiahatékonysági
Operatív Program
(Ft)

470 741 787
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2. melléklet az 1745/2016. (XII. 13.) Korm. határozathoz

81751

81752
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A Kormány 1746/2016. (XII. 13.) Korm. határozata
egyes, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 4. prioritása keretében megvalósuló
projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról
A Kormány
1. hozzájárul az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek (a továbbiakban: projektek) vonatkozásában
a kötelezettségvállaláshoz a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat]
1. pont f ) alpontja alapján,
2. egyetért „A Rába és ártere közösségi jelentőségű természeti értékeinek interaktív bemutatásához szükséges
infrastruktúra kialakítása” című projektjavaslat (a továbbiakban: projektjavaslat) megvalósításának
szükségességével, és a megvalósítás érdekében a 2. mellékletben meghatározott forrás biztosításával,
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítse el és terjessze a Kormány elé a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének módosítására vonatkozó azon javaslatát, amely
a projektjavaslat 2. melléklet szerinti nevesítésére irányul,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. január 31.
4. egyetért a 3. pont szerinti nevesítést követően a projektjavaslat vonatkozásában a kötelezettségvállalás
megtételével az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 1. pont f ) alpontjának megfelelően,
5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy biztosítsa a projektek és a projektjavaslat megvalósításához szükséges
kötelezettségvállalások fedezetét,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a projektek megvalósításához szükséges
kötelezettségvállalások megtételéről és a projektek támogatási szerződésének megkötéséről.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. január 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1.

A

B

C

D

Projekt

Projekt

Kedvezményezett

Kötelezettségvállalás összege

azonosító száma

megnevezése

neve

(bruttó, Ft)

E
Projekt rövid bemutatása

A projekt célja a Fejér megyében kiemelt jelentőséggel bíró vizes élőhelyeken
vízkormányzó és vízvisszatartó műtárgy rendszer kiépítése: a sekély vizes

2.

KEHOP-4.1.0-152016-00054

Kiemelt jelentőségű vizes
élőhelyek fejlesztése és
bemutatása Fejér megyében

árasztások lehetőségének kialakítása, kiszáradó láprétek, mocsárrétek megfelelő
Duna–Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság

530 000 000

vízháztartásának biztosítása, a víztéren belüli töltésezések és depóniák
megbontása, átjárhatóság fejlesztése, partközeli zárt nádasokban nyílt vízfelület
helyreállítása, inváziós faállományok visszaszorítása, költőszigetek létesítése,
a Velencei-tó térségében eddig hiányos természetvédelmi bemutató tevékenység
infrastruktúrájának kialakítás valósul meg.

Őshonos fafajokat a hazai

A projekt célja a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő,

erdőkbe – Tájidegen
3.

KEHOP-4.1.0-152016-00062

erdőállományok és fásítások
átalakításának megkezdése,
erdők természetvédelmi
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1. melléklet az 1746/2016. (XII. 13.) Korm. határozathoz

jelentős természetvédelmi értéket képviselő erdőfoltok helyreállítása – őshonos
Bükki Nemzeti Park
Igazgatóság

350 000 000

fafajúvá és változatos szerkezetűvé alakítása – a természeti értékek megőrzését
biztosító ökológiai kapcsolatok táji szintű helyreállítása, a közösségi élőhelyek
természetvédelmi helyzetének javítása, valamint a közösségi jelentőségű fajok

kezelése a Bükki Nemzeti Park

állományainak stabilizálása, hosszú távú növekedése érdekében.

Igazgatóság területén

A projekt célja a Mártélyi Tájvédelmi Körzet legértékesebb „magterületének”
tekinthető Körtvélyes (komplex élőhely-rendszer) kiemelkedő természeti
értékeinek hosszú távú megőrzése érdekében a Körtvélyesi Holt-Tisza tiszai

4.

KEHOP-4.1.0-152016-00070

Egy fenntartható,

vízállástól független, megújuló energia felhasználásával történő folyamatos

természetkímélő

vízpótlásának biztosítása a holtághoz közvetlenül csatlakozó fokok egyszeri

tájhasznosítás újjáélesztése:
a fokgazdálkodás XXI.
századi lehetőségeinek

Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóság

felújításával, illetve a Tűfarok (a holtág alsó vége) műtárgyának szabályozhatóvá
200 000 000

tételével (a tiltó rekonstrukciója). Cél továbbá az élőhely-revitalizáció központi
műszaki elemeként a víz folyamatos szivattyúzását biztosító „hajómalom”

megteremtése a Mártélyi

Tiszára telepítése, valamint a fejlesztés szerves részeként a helyi kulturális

Tájvédelmi Körzetben

programkínálatba integrált, aktív turizmusra és élménypedagógiai módszerekre
épített, szervezett és irányított bemutatás feltételeinek megteremtése (interaktív
bemutatóhely kiállítása a műemléki jelentőségű „Körtvélyesi Révházban” és
környezetében).
A projekt célja a Mohács-sziget északi részén fekvő Dávodi Földvári-tó és
a karapancsai erdei tavak rehabilitációja (vízkormányzást és vízpótlást biztosító

Dávodi Földvári-tó és
5.

KEHOP-4.1.0-152016-00075

a karapancsai erdei tavak
rehabilitációja kotrással,
bioremediációval, kisműtárgy
építéssel, cserjeirtással

műtárgyak átépítése, töltések javítása, kotrás), a környező élőhelyek helyreállítása
Duna–Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság

az inváziós fajok visszaszorításával, illetve az alapvető természetvédelmi bemutatási
185 300 000

infrastruktúra kialakítása az érintett védett természeti területek – Dávodi Földvári-tó
Természetvédelmi Terület, illetve a Béda–Karapancsa tájegység karapancsai
területe – állapotának javítása, a két terület közötti ökológiai kapcsolatok
költő-, pihenő- és táplálkozóhelye minőségének javítása érdekében.

81753

biztosítása, valamint a területen előforduló védett és közösségi jelentőségű fajok

2000 területeinek és

A projekt célja a hálózatos kialakítású, egységes arculatú természetvédelmi

jelölő fajainak – kiemelten

bemutatási rendszer kialakítása, az ahhoz kapcsolódó szemléletformálási akciók

az európai túzok – széleskörű
6.

KEHOP-4.1.0-152016-00076

megismertetéséhez
szükséges tájékoztatási,
bemutatási és

81754

A Dél-Tiszántúl Natura

megvalósítása és eszközök fejlesztése (természetvédelmi nyílt nap, jeles nap,
Körös–Maros Nemzeti Park
Igazgatóság

236 800 000

roadshow, tematikus túrák, előadások, kiadvány, multimédiás eszköz, okoseszköz
applikáció, marketingeszköz) révén a közösségi jelentőségű természeti értékek
széles körű megismertetése, a Dévaványai–Ecsegi Puszták területén található

szemléletformálási

természeti értékek bemutatása érdekében a Réhelyi Látogatóközpont bemutatási

eszközrendszer és

infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése.

infrastrukturális háttér
megteremtése, fejlesztése

A projekt célja a Kígyósi-puszta változatos domborzatán kialakult változatos
élőhelyek táji és természeti értékeinek, a puszta két jelölő közösségi jelentőségű
élőhelyének és fokozottan védett, közösségi jelentőségű fajainak hosszú távú

7.

KEHOP-4.1.0-152016-00077

Komplex élőhelyrekonstrukció
a Kígyósi-pusztán

megőrzéséhez szükséges feltételek megteremtése: a használaton kívüli árkok
Körös–Maros Nemzeti Park
Igazgatóság

233 348 800

és csatornák megszüntetése a puszta keleti, Gyulához tartozó részén, tájidegen
növényfajok állományainak felszámolása, helyükön őshonos fa- és cserjefajok
alkotta állományok telepítése, a pusztán fekvő, közel száz halom által alkotott ún.
kétegyházi kurgánmező 1960-as évek végén történt régészeti feltárásuk során
sérült halmainak helyreállítása, a természetvédelmi kezelés elengedhetetlen részét
képező legeltetés feltételeinek (nyári tartási helyek) fejlesztése.
A projekt célja az 1976-ban természetvédelmi oltalom alá helyezett 781 hektáros
Péteri-tavi Madárrezervátum kiemelkedő természeti értékeinek megőrzése és
jobb bemutathatósága érdekében a korábbi szikes tó helyén egykor kialakított
halastó-rendszer természetvédelmi szempontú átalakítása, rekonstrukciója:

8.

KEHOP-4.1.0-152016-00080

A Péteri-tó természetes
mederalakulatának
helyreállítása

Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóság

a két legnagyobb tómedret elválasztó töltés és földút felszámolása, egységes
300 000 000

tómeder kialakítása, a tavat övező töltések megerősítése, felhagyott, leromlott
állapotú halgazdálkodási létesítmények (zsilipek, ivadéknevelő tavak, gátak,
épületmaradványok stb.) felszámolása, a természetvédelmi célú vízvisszatartást
szolgáló műtárgyak felújítása, a fejlesztés eredményeit, és a terület természeti
és madármegfigyelő ház).
A projekt célja a Duna–Tisza közén található jégkori képződményeket

Elfelejtett jégkori
9.

KEHOP-4.1.0-152016-00082

képződmények nyomában
– Alapszelvények
rekonstrukciója a Duna–Tisza
közén

feltáró alapszelvények (Szeged-Öthalom, Katymár, Madaras, Császártöltés)
Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóság

100 000 000

állagmegőrzése és feltárása, feltárásban található, országos jelentőségő földtani
alapszelvények, valamint környezetük természeti állapotának fenntartása, javítása,
továbbá geoturisztikai, örökségvédelmi célú bemutathatóságának és további
kutathatóságának fenntartása.
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értékeit bemutató alapinfrastruktúra kiépítése (kiállítás, tanösvény, kilátó, magasles

A projekt célja a Peszéradacsi-rétek déli tömbjében található foltszerű degradált,
inváziós fajok fertőző gócaiként is ható élőhelyek (korábbi tanyahelyek)

és foltszerű, degradált
10.

élőhelyeinek rehabilitációja,

KEHOP-4.1.0-15-

valamint természetvédelmi

2016-00083

szempontból kitüntetett

rehabilitációja, a helyreállított területeken Pannon homoki gyepekben társulásKiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóság

380 000 000

alkotó növényfajok, illetve egyéb karakter fajok, valamint természetvédelmi
szempontból kitüntetett jelentőségű növényfajok (mindösszesen 50 faj) magtermő
állományainak kialakítása, inváziós fajok visszaszorítása szelektív, a környezetre

jelentőségű növényfajok

nézve biztonságos módszerekkel a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

in situ szaporítása

vagyonkezelésében lévő „erdő” művelési ágú területeken.

a Peszéradacsi-rétek területén
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Inváziós növényfajokkal
fertőzött erdőterületeinek

2. melléklet az 1746/2016. (XII. 13.) Korm. határozathoz

1.

A

B

C

D

E

Kapcsolódó

Felhívás

Projekt

Támogatást igénylő

Projekt támogatása

operatív program

azonosító jele

megnevezése

neve

(bruttó, Ft)

A Rába és ártere

2.

Energiahatékonysági
Operatív Program

KEHOP-4.1.0

2000 terület közösségi jelentőségű természeti értékeinek

természeti értékeinek

Őrségi Nemzeti Park

interaktív bemutatásához

Igazgatóság

szükséges infrastruktúra
kialakítása

Projekt rövid bemutatása

A projekt a helyi közösség bevonásával a Rába-völgy Natura

közösségi jelentőségű

Környezet és

F

611 000 000

ismertté tételét célozza. A projekt keretében felépülő
épületegyüttesben interaktív kiállítás és tematikus játszótér
létesül, a Rába folyó és -völgyének értékei megismertetése
céljából kenuk és kerékpárok beszerzése valósul meg.

81755

81756
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A Kormány 1747/2016. (XII. 13.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program módosításáról
A Kormány
1. jóváhagyja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program módosítására vonatkozó javaslatot (a továbbiakban:
javaslat) a részére benyújtott tervezet szerint,
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a javaslatnak az Európai Bizottsághoz történő
benyújtásáról.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
e határozat közzétételét követő harminc napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1748/2016. (XII. 13.) Korm. határozata
a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság által gazdaságfejlesztést célzó
projekt megvalósítására irányuló felhívásra benyújtott GINOP-2.1.1-15-2015-00513 azonosító számú
(„Tejalapú funkcionális élelmiszerek, nagy fehérjetartalmú és tisztaságú élelmiszer ingrediensek, továbbá
az előállításukhoz kapcsolódó technológiák és vizsgálati módszerek fejlesztése” című) projektjavaslat
tekintetében történő hozzájárulásról
A Kormány hozzájárul a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Korlátolt Felelősségű Társasággal
a GINOP-2.1.1-15-2015-00513 azonosító számú, „Tejalapú funkcionális élelmiszerek, nagy fehérjetartalmú és
tisztaságú élelmiszer ingrediensek, továbbá az előállításukhoz kapcsolódó technológiák és vizsgálati módszerek
fejlesztése” című projektjavaslatára 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 1749/2016. (XII. 13.) Korm. határozata
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap forrásaiból történő finanszírozás biztosítása érdekében
meghirdetett FIEK_16 kódszámú („Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási infrastruktúra
fejlesztése” című) pályázati felhívásra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű
projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap forrásaiból történő finanszírozás biztosítása
érdekében meghirdetett FIEK_16 kódszámú, „Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási
infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtott, 1. mellékletben foglalt táblázat A–C és F oszlopában

81757
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meghatározott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok (a továbbiakban: projektek)
1. mellékletben foglalt táblázat D és E oszlop szerinti támogatását,
2. hozzájárul a projektek támogatási szerződésének megkötéséhez.
Felelős:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
1.

Projekt azonosító száma

B
Projekt címe

81758

1. melléklet az 1749/2016. (XII. 13.) Korm. határozathoz
C
Támogatást igénylő neve

D

E

Projekt támogatása

Támogatás aránya

(Ft)

(%)

1. Eötvös Loránd Tudományegyetem,

2.

FIEK_16-1-2016-0005

Természettudományi Kutatóközpont,

és szolgáltatási központ

3. Servier Gyógyászati Vegytani

kialakítása az ipari igények

Kutatóintézet Zártkörűen Működő

kiszolgálása érdekében

Részvénytársaság,

A projekt rövid bemutatása

Olyan, a kelet-közép-európai régióban egyedülálló, széles metodikai spektrumot

2. Magyar Tudományos Akadémia
Molekuláris biomarker kutatási

F

felölelő és többféle betegségcsoportot elemző, nemzetközileg akkreditált
laboratórium, biomarker kutató és szolgáltató központ kialakítása, amely
2 558 627 617

94,34

kiszolgálja és hatékonyabbá teszi a fejlesztők saját gyógyszerkutatási és klinikai
vizsgálatait, valamint a régióban egyedülálló kapacitásként teljesíti a hazai
és nemzetközi gyógyszeripari vállalatok, egészségügyi biztosító társaságok

4. CRU Hungary Egészségügyi és

megrendeléseit.

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyílt hozzáférésű laboratóriumi infrastruktúra-hálózat kiépítése, amely
Integrált, intelligens
technológiák–
szinergiaprogram:
Fókuszban az energetika és
3.

FIEK_16-1-2016-0007

a gyógyszeripar Innovatív
technológiák és szolgáltató
központ (laboratórium-hálózat)
létrehozása az IKT, energetika
és gyógyszergyártás terén

1. Budapesti Műszaki és

tudásalapú, innovatív, digitalizált eljárásokkal teszi lehetővé biztonságos,

Gazdaságtudományi Egyetem,

kontrollált technológiák kifejlesztését és oktatását. Olyan kompetenciaközpont

2. Siemens Termelő, Szolgáltató és

kialakítása, amelynek innovatív modelltechnológiája rövid átfutási idővel képes

Kereskedelmi Zártkörűen Működő

az ipari igényeknek megfelelő új szolgáltatásokat nyújtani számos szakterületen.

Részvénytársaság,
3. Richter Gedeon Vegyészeti Gyár

3 959 244 693

66,44

Nyilvánosan Működő Rt.,

A digitalizáció terén egy vezeték nélküli irányításra alkalmas technológia
kifejlesztése, amely valósidejű analitika és innovatív megoldások alkalmazásával
teszi lehetővé a hálózati mérések által szolgáltatott nagyméretű adathalmaz

4. Nokia Solutions and Networks Kft.,

„okossá” változtatását, beavatkozási döntések meghozatalát. Az energetika terén

5. MVM Magyar Villamos Művek

innovatív hajtáslabor és online hálózati szimulátor laboratórium létrehozása.

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A gyógyszertechnológia terén egy gyógyszergyártó modellrendszer kialakítása,
amely elősegíti a gyógyszergyártás alapvető technológiai megújítását.

1. Szent István Egyetem,

Az agrárium egyes ágazataiban jelenlévő technológiák és munkafolyamatok

2. SKC-Consulting Korlátolt Felelősségű

fejlesztéséhez információs technológiai támogatás biztosítása, átfogó

Társaság,

FIEK_16-1-2016-0008

3. „AXIÁL” Javító, Kereskedelmi és

Felsőoktatási és Ipari

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,

Együttműködési Központ

4. Asseco Central Europe Magyarország

létrehozása

Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
5. ENERGOTEST Diagnosztikai és
Automatizálási Korlátolt Felelősségű
Társaság

szakmai kompetenciaközpont kialakítása, digitális termesztéstechnológia
kifejlesztése. Növénytermesztési eljárások, alkalmazott gépesítési technológiák
1 482 127 690

82,22

informatikai kiszolgálása, az egyes információs technológiai alkalmazások
integrálása, a meglévő kommunikációs platformok validálása. Olyan információs
technológiai termék kifejlesztése, amely a korszerű adatfeldolgozási és gépi
tanulási módszerek és modellek alkalmazásával valósít meg automatizálható
folyamatelemeket.
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4.

AGIT Agrárinformatikai

81759

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 198. szám

A Kormány 1750/2016. (XII. 13.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és
kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és
kölcsönös védelméről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a belügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt az Egyezmény bemutatott szövegének
– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja az Egyezmény kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az Egyezmény szövegének végleges
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány
a belügyminisztert jelöli ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1751/2016. (XII. 13.) Korm. határozata
a Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről
szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről
szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a belügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt az Egyezmény bemutatott szövegének
– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja az Egyezmény kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az Egyezmény szövegének végleges
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány
a belügyminisztert jelöli ki.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1752/2016. (XII. 13.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös
védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös
védelméről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a belügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt az Egyezmény bemutatott szövegének
– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
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3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja az Egyezmény kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az Egyezmény szövegének végleges
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány
a belügyminisztert jelöli ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

