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III. Kormányrendeletek

A Kormány 192/2013. (VI. 12.) Korm. rendelete
a 2013. június 4-én kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról

A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  2013. június  4-én 
kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításához történő hozzájárulásról szóló 44/2013. (VI. 12.) OGY határozat szerinti 
országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következő rendeletet 
alkotja:

1. §  A Kormány a  veszélyhelyzet kihirdetéséről és az  ennek során teendő intézkedésekről szóló 177/2013. (VI. 4.) 
Korm. rendelet hatályát 2013. július 19-ig meghosszabbítja.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 193/2013. (VI. 12.) Korm. rendelete
az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő,  
a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások megvalósítása érdekében 
szükséges intézkedésekről és az azokhoz kapcsolódó kiemelt jelentőségű ügyek lefolytatásának 
elősegítéséről szóló 117/2013. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés d) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az  Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a  Kormány által 
a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről 
és az  azokhoz kapcsolódó kiemelt jelentőségű ügyek lefolytatásának elősegítéséről szóló 117/2013. (IV. 23.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. alcíme a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A.  § (1) Az  olyan beruházások esetében, amelyek vonatkozásában a  Kormány a  saját hatáskörben történő 
megvalósításról döntött és rendelkeznek támogatói döntéssel, de a támogatási szerződés megkötésére az Európai 
Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a Kormány által a nemzeti fejlesztési 
miniszter hatáskörébe utalt beruházások megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és az  azokhoz 
kapcsolódó kiemelt jelentőségű ügyek lefolytatásának elősegítéséről szóló 117/2013. (IV. 23.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 193/2013. (VI. 12.) Korm. rendelet hatálybalépéséig nem kerül sor, a  támogatási szerződést 
a Társaság konzorciumvezetése mellett létrejött konzorciummal kell megkötni.
(2) A  Társaság az  (1)  bekezdésben meghatározott esetben konzorciumvezetőként vesz részt az  egyes beruházási 
konstrukciók (projektek) megvalósításában és megilleti minden olyan jog, valamint terheli minden olyan 
kötelezettség, amelyet a  támogatási szerződés a  konzorciumvezető és a  konzorciumi tagok számára meghatároz. 
A támogatási szerződés kiterjedhet mind az előkészítési, mind a megvalósítási szakaszra.
(3) A  Társaság a  jelen § szerinti beruházások esetén gondoskodik a  közbeszerzési eljárások lebonyolításáról. 
A közbeszerzési eljárások lebonyolítása mind az előkészítési, mind a megvalósítási szakasz beszerzéseire kiterjedhet.”
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2. §  Az R. 8. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a kedvezményezett a (2) bekezdésben nevesített közbeszerzési eljárása
a) a Kbt. szerint eredménytelen,
b) során a felhívását a Kbt. 44. §-a szerint visszavonja,
c) vonatkozásában a Közbeszerzési Döntőbizottság a Kbt. 152. § (2) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tartalommal 
határozatot hoz,
d) eredményes, de a szerződés megkötésére nem, vagy nem a Kbt. 124. §-ában meghatározottak szerint kerül sor,
a Társaság konzorciumvezetőként belép a  kedvezményezetti konzorciumba. Ha korábban konzorcium nem 
került létrehozásra, a  Társaság és a  korábbi kedvezményezett konzorciumi megállapodást köt, amelynek 
konzorciumvezetője a Társaság.
(7) A  jelen §-ban foglalt feladatok megfelelő előkészítése és végrehajtása érdekében a  közreműködő szervezet 
és az  NFÜ a  beruházások közbeszerzéseinek állapotáról hetente tájékoztatja a  minisztert és a  Társaságot. 
A kedvezményezett a (6) bekezdés c) pontjában foglaltakról a Közbeszerzési Döntőbizottság döntésének közlésétől 
számított három munkanapon belül tájékoztatja a minisztert és a Társaságot.
(8) A  miniszter folyamatosan nyomon követi a  jelen §-ban hivatkozott beruházások megvalósulását. Ha 
a  miniszter a  beruházások megvalósítása során bármely beruházás tekintetében – a  megtett intézkedések 
ellenére – a  beruházás derogációs határidőben történő megvalósulása reális veszélyének fennállását tapasztalja, 
a  megvalósítás felgyorsítása érdekében dönthet a  Társaságnak a  konzorciumba konzorciumvezetőként történő 
belépéséről vagy a  Társaság vezetésével kedvezményezetti konzorcium létrehozásáról. A  kedvezményezettet 
– a  konzorciumi szerződés a  Társaság konzorciumvezetőként történő belépéséhez szükséges módosítása vagy 
megkötése tekintetében – szerződéskötési kötelezettség terheli.”

3. §  Az  R. 8.  § (2)  bekezdésében az „a közbeszerzésekről szóló törvény” szövegrész helyébe „a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 194/2013. (VI. 12.) Korm. rendelete
a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 
346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 28–30. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. 
(XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a következő 29. §-sal egészül ki:
„29.  § A  honvédelmi szervezetek alapító okirata – a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint 
a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 38.  § (7)  bekezdésében 
foglaltakra figyelemmel – tartalmazhatja azok esetleges telephelyeit.”

2. §  A Korm. rendelet
a) 2. § (4) bekezdés a) pontjában és 17. § (1) bekezdés b) pontjában az „MH Honvédkórház” szövegrész helyébe 

az „MH Egészségügyi Központ”,
b) 15. § (2) bekezdésében az „előirányzat maradványa” szövegrész helyébe a „maradvány”,
c) 28. §-ában az „előirányzat-maradványok” szövegrész helyébe a „maradványok”,
d) 28. §-ában az „az előirányzat-maradvány” szövegrész helyébe az „a maradvány”,
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e) 28/A.  §-ában az „a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 
2001. évi XCV. törvény 126/C. § (1) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe az „a honvédek jogállásáról szóló 
2012. évi CCV. törvény 137. § (5) bekezdés a) pontja”,

f ) 28/A. §-ában a „befolyó központosított bevételekkel csökkentett összegén felül pénzügyileg teljesült összeg” 
szövegrész helyébe a „befolyó bevételekkel csökkentett összegén felül pénzforgalmilag elszámolt összeg”

szöveg lép.

3. §  Hatályát veszti a  NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző (NAEW&C) Rendszere korszerűsítésére 
vonatkozó NATO E–3A Együttműködési Programjának az  Észak Atlanti Szövetség védelmi miniszterei közötti 
Többoldalú Egyetértési Nyilatkozata (MMOU) kiegészítésének harmadik módosítása kihirdetéséről szóló 47/2009. 
(III. 4.) Korm. rendelet.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § e) pontja 2013. július 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 195/2013. (VI. 12.) Korm. rendelete
a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló, 2003. május 22-én Kijevben készült 
Keretegyezményhez kapcsolódó, a fenntartható erdőgazdálkodásról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről

1. §  A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló, 2003. május 
22-én Kijevben készült Keretegyezményhez kapcsolódó, fenntartható erdőgazdálkodásról szóló jegyzőkönyv 
(a továbbiakban: Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.

2. §  A Kormány a Jegyzőkönyvet e rendelettel kihirdeti.

3. §  A Jegyzőkönyv hiteles szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Protocol on Sustainable Forest Management to the Framework Convention on the Protection and 
Sustainable Development of the Carpathians

The Parties to this Protocol
IN ACCORDANCE with their tasks, arising from the Framework Convention on the Protection and Sustainable 
Development of the Carpathians of 22 May 2003 (Kyiv, Ukraine, hereinafter referred to as the “Carpathian 
Convention”), of pursuing a comprehensive policy and cooperating for the protection and sustainable development 
of the Carpathians;
CONSCIOUS of the fact that human pressure on Carpathian forests will continuously increase;
AIMING to increase the awareness of multiple functions of forests and benefits from sustainable forest management 
in the Carpathians especially with reference to natural carbon stock, water supply and biodiversity as well as to the 
contribution to rural development;
IN COMPLIANCE with their obligations under Article 7 of the Framework Convention on the Protection and 
Sustainable Development of the Carpathians;
RECALLING in particular the Rio Declaration, the UN Non-Legally Binding Instrument on All Types of Forests, 
decisions of the United Nations Forum on Forests, the Johannesburg Declaration on Sustainable Development and 
the Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development, the UN Framework Convention 
on Climate Change and its Kyoto Protocol, the Convention on Biological Diversity and in particular its Program of 
Work and relevant decisions on Forest Biodiversity, the Resolutions of the Ministerial Conference for the Protection 
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of Forests in Europe, the Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage , the 
European Landscape Convention, the Forest Law Enforcement and Governance processes;
NOTING further that the majority of the Parties as Member States of the European Union take into consideration the 
Forestry Strategy for the European Union and its Forest Action Plan;
AIMING at ensuring a  more effective implementation of such existing instruments, and BUILDING upon other 
international programmes;
CONVINCED that efforts to protect, maintain and sustainably manage the forests of the Carpathians require regional 
cooperation; and AWARE of the added value of transboundary cooperation in achieving ecological coherence;
DESIRING to cooperate on the sustainable management and protection of Carpathian forests;
Have agreed as follows:

CHAPTER I
GENERAL OBLIGATIONS

Article 1
General objective and principles

 1. The objective of the Protocol on Sustainable Forest Management (hereinafter referred to as “the Protocol”) is to 
promote the sustainable management and protection of Carpathian forests bringing benefits to present and future 
generations.

 2. In order to achieve the above objective, the Parties shall carry out activities and cooperate on:
(a) maintaining or enlarging forest cover;
(b) ensuring the productive functions of the forests and their role in rural development;
(c) promoting the sound use of wood as an environmental friendly and renewable material;
(d) promoting the sustainable use of non-wood forest products;
(e) improving the health and vitality of the forests;
(f ) improving the conservation and sustainable use of components of forest biological diversity;
(g) identification and protection of natural, especially virgin forests;
(h) promoting the restoration of close to nature forests;
(i) enhancing the role of the forest-based sector in mitigating climate change;
(j) improving the protective forest functions such as preventing floods, landslides and in general water cycle 

regulation;
(k) promoting the cultural heritage of the forests;
(l) enhancing the social functions of the forests;
(m) promoting the participation of regional and local authorities and communities in forest management;
(n) identifying, developing and applying appropriate schemes for payment for environmental goods and 

services provided by forests;
(o) strengthening the governance of the forestry sector and enforcing forest law with particular attention to 

combating illegal logging and associated trade;
(p) identification, development and implementation of best practices in forest management and close to nature 

forestry;
(q) promoting and coordinating scientific research and information exchange on Carpathian forests;

Article 2
Policies aiming at sustainable management of the Carpathians forests
The Parties shall develop and implement policies and strategies in their national territory aiming at sustainable 
management of the Carpathians forests while taking into consideration policies and strategies developed and 
implemented by other Parties. For this purpose the Parties shall exchange relevant information with other Parties.

Article 3
Integration of the objectives of sustainable management and protection of the Carpathians forests 
into sectoral policies

 1. The Parties shall take into consideration the objectives of this Protocol in their other policies, in particular on 
biodiversity conservation, soil protection, rural development, water and river basin management, climate change, 
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tourism, industry and energy, cultural heritage and traditional knowledge conservation, spatial planning, transport 
and infrastructure.

 2. The Parties shall cooperate on integration of the objectives of sustainable management and protection of the 
Carpathians forests into other sectoral policies and strategies adopted at the regional and/or the global level which 
could have influence on the sustainable forest management of the Carpathians.

Article 4
Participation of regional and local authorities and communities

 1. The Parties shall define, within its existing institutional framework, the best level of coordination and cooperation 
between national institutions and regional and local authorities to encourage shared responsibility in the process of 
the implementation of this Protocol.

 2. The Parties shall take measures to involve or facilitate involvement of communities and forest owners and managers 
directly concerned in the various stages of preparing and implementing these policies and measures.

Article 5
International cooperation

 1. The Parties shall encourage active international cooperation among the competent institutions with regard to the 
sustainable management and protection of the Carpathian forests.

 2. The Parties shall facilitate cooperation between regional and local authorities in the Carpathians at the international 
level, and seek solutions to shared problems at the most suitable level.

CHAPTER II
GEOGRAPHICAL SCOPE AND DEFINITIONS

Article 6
Geographical scope

 1. This Protocol applies to the Carpathian region (hereinafter referred to as “the Carpathians”), as defined by the 
Conference of the Parties to the Carpathian Convention.

 2. Each Party may extend the application of this Protocol to additional parts of its national territory by making 
a declaration to the Depositary.

Article 7
Definitions
For the purposes of this Protocol:
(a) “Sustainable forest management” means the stewardship and use of forest and forest lands in a way, and at 

a rate, that maintains their biodiversity, productivity, vitality and regeneration capacity, and their potential to 
fulfil now and in the future, relevant ecological, economic and social functions at local, national, and global 
levels, and that does not cause damage to other ecosystems;

(b) “Close to nature forestry” means a  system of forest management which provides continuous restoration, 
development and treatment of stands similar in species composition, structure and dynamic to natural 
forests specific for the site conditions;

(c) “Ecological network” means a system of areas which are ecologically and physically linked, consisting of core 
areas, corridors and buffer zones;

(d) “Forest certification schemes” are certification schemes for sustainable forest management, including clear 
objectives, measurable criteria, independent assessment and involving and credible to major stakeholder 
groups;

(e) “Natural forests” are forests composed of tree species indigenous to the area with most of the principal 
characteristics and key elements of native ecosystems, such as complexity, structure and diversity;

(f ) “Parties” means Parties to this Protocol;
(g) “Protected Area” means a geographically defined area which is designated and managed to achieve specific 

conservation objectives;
(h) “Protection of Forests” means the aspect of nature conservation, dealing with the protection, maintenance, 

restoration and sustainable use of forest resources to ensure forest ecosystem services;
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(i) ”Restoration of close to nature forests” means a  management applied in forest areas which aims to assist 
the natural processes of forest recovery in a way that the stand structure, biodiversity, functions, processes 
and in particular the species composition of the restored forest will match, as closely as feasible, those of the 
original forest through gradually changing of secondary forest stands;

(j) “Sound use of wood” is an integrated approach to processing and end-use by consumers of wood originating 
from sustainably managed forests.

(k) “Virgin forests” means natural forests which have not been influenced directly by human activities in their 
development.

CHAPTER III
SPECIFIC MEASURES

Article 8
Maintaining and enlarging forest cover

 1. Each Party shall take measures in its national territory with the objective to maintain, through sustainable forest 
management and spatial planning, the existing forest cover as a key component of Carpathian landscape.

 2. Each Party shall take measures in its national territory with the objective to enlarge the forest cover in the 
Carpathians if appropriate for achieving the goals of Article 1 while taking into account the high ecological 
importance of natural and semi-natural grasslands as well as the other goals of the Carpathian Convention and its 
Protocols.

Article 9
Ensuring the productive functions of the forest and their role in rural development

 1. Each Party shall take measures in its national territory with the objective to ensure the productive functions of the 
forests and to enhance their role in rural development through appropriate policies, adapted to the ownership 
structure as well as the sound use of wood.

 2. The Parties shall promote and ensure sources of income from forest resources and therefore should provide 
support to the forest owner and managers as well as their associations, to reduce the problems associated with 
land ownership fragmentation, to stimulate market-based initiatives including forest certification schemes, to 
enforce the forest law with particular attention to combating illegal logging and associated trade, to promote the 
sustainable harvesting and marketing of non wood forest products and to develop and spread the use of systems of 
payment for ecosystem services.

Article 10
Identification and protection of natural, especially virgin forests

 1. Each Party shall take measures in its national territory aimed at identifying and protecting natural, especially virgin 
forests of the Carpathians, by establishing Protected Areas in sufficient size and number and implementing other 
specific measures of protection.

 2. Each Party shall take measures for the inclusion of sufficient areas of all types of identified natural forests from its 
Carpathian region in Protected Areas.

 3. In particular, each Party should take specific measures for the preservation of genetic resources of natural, especially 
virgin forests.

 4. Each Party shall take specific measures for compensation of costs or economic losses resulting from measures taken 
in accordance with paragraph 1,2 and 3 of this Article.

Article 11
Forest Management in Protected Areas

 1. Each Party shall take measures for ensuring the coherence between the Protected Areas management plans and the 
forest management plans within Protected Areas.

 2. The Parties shall cooperate in creating guidelines for the management of forests including close to nature forestry in 
Protected Areas and, where applicable, Natura 2000 sites.
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Article 12
Improvement of the protective forest functions
Each Party shall take measures in its national territory with the objective to ensure the protective functions of the 
forests such as better preventing floods, soil erosion, landslides, avalanches and rock falls by promoting sustainable 
forest management methods, that enhance stability and resistance to natural and anthropogenic disturbances.

Article 13
Promotion of restoration of close to nature forests

 1. Each Party shall take measures in its national territory with the objective to promote restoration of close to nature 
forests.

 2. The Parties shall consider, where appropriate, the establishment of programmes for protection and reintroduction 
of rare native forest tree species in their natural ecosystem.

Article 14
Forestry and climate change

 1. Each Party shall pursue policies aiming at enhancing the role of the forestry sector in mitigating climate change, 
with particular attention to finding the right balance between increasing carbon stocks in forest ecosystems, 
promoting the use of renewable wood energy, and the sound use of wood products as substitutes of rough 
materials derived from non renewable resources.

 2. Each Party, taking into consideration the effects of climate change, shall pursue adaptation policies and measures 
aiming at increasing the stability and the resilience of the Carpathian forests.

 3. Each Party, taking into consideration the increased vulnerability of forest to the fires and other extreme events due 
to climate change, shall undertake appropriate measures in order to reduce the risk and mitigate the effects.

Article 15
Social function of forests

 1. Each Party shall define, within its existing institutional framework, effective schemes for coordination and 
cooperation between the institutions and regional and local authorities concerned with forest resources 
management, with the involvement of other local stakeholders, so as to enhance the social function of forests.

 2. Each Party, taking into consideration the high value of forests for tourism development, shall take into account 
sustainable tourism policies in forest management planning.

 3. Each Party shall consider promoting cultural heritage and traditional knowledge practices related to forest 
management, including education at all levels.

Article 16
Forestry, wildlife and ecological networks

 1. Each Party shall apply sustainable wildlife management methods, especially by coordinated regulation measures 
in borderland regions, with special attention to the control of population size of hoofed animals so that it allows 
a  natural regeneration of forests, and monitoring and management of large carnivores within the carrying 
capacities of the forests ecosystem.

 2. The Parties shall cooperate on harmonisation of their policies related to ecological networks and the forest 
management objectives and measures.

Article 17
Compatible monitoring and information systems

 1. The Parties shall cooperate, within the framework of existing international initiatives, on harmonising the forest 
monitoring in the Carpathians that is conducive to achieving the objectives of this Protocol.

 2. The Parties shall cooperate to develop a  joint information system on the state of forests in the Carpathians in 
accordance with Article 12 of the Carpathian Convention .

 3. The Parties shall cooperate on the harmonisation of databases, and in ensuring that the national results of forest 
monitoring are integrated in a joint information system.
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Article 18
Coordinated scientific research and exchange of information

 1. Each Party shall coordinate and cooperate on scientific research undertaken in its territory or by its scientific 
institutions with regard to the overall objectives of this Protocol.

 2. The Parties shall encourage international cooperation among the scientific institutions with regard to sustainable 
forest management in the Carpathians, in particular on undertaking common research programs and projects in the 
Carpathians.

 3. The Parties shall encourage the organization of symposia and conferences to exchange scientific information and 
practical experience.

 4. Each Party shall exchange information and experience with other Parties on methods related to activities listed 
under Article 1 paragraph 2.

Article 19
Common programs and projects
Each Party shall participate, according to its needs and possibilities, in common programs and projects on activities 
jointly undertaken in the Carpathians by the Parties.

CHAPTER IV
IMPLEMENTATION, MONITORING AND EVALUATION

Article 20
Implementation

 1. Each Party shall undertake necessary legal and administrative measures for ensuring implementation of the 
provisions of this Protocol.

 2. Each Party shall explore the possibilities of supporting, through fiscal and/or financial measures, implementation of 
the provisions of this Protocol.

 3. Each Party shall designate a  relevant national authority responsible for the implementation of this Protocol 
and make this information available to other Parties. The respective national authorities shall be responsible for 
monitoring the effect of the measures mentioned in paragraphs 1 and 2 of this Article.

 4. The Parties shall develop and adopt the Strategic Action Plan targeted on implementation of this Protocol.

Article 21
Education, information and public awareness

 1. The Parties shall promote the education, information and awareness rising of the public regarding the objectives, 
measures and implementation of this Protocol.

 2. The Parties shall ensure access of the public to the information on the implementation of the Protocol.

Article 22
Meeting of the Parties

 1. The Conference of the Parties of the Carpathian Convention shall serve as the meeting of the Parties to this Protocol.
 2. The Parties to the Carpathian Convention that are not Parties to this Protocol may participate as observers in the 

Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol. When the Conference of the Parties 
serves as the meeting of the Parties to this Protocol, decisions under this Protocol shall be taken only by those that 
are Parties to it.

 3. When the Conference of the Parties serves as the meeting of the Parties to this Protocol, any member of the bureau 
of the Conference of the Parties representing a Party to the Carpathian Convention but, at that time, not a Party to 
this Protocol, shall be substituted by a member to be elected by and from among the Parties to this Protocol.

 4. The Rules of Procedure for the Conference of the Parties shall apply mutatis mutandis to the meeting of the Parties, 
except as may be otherwise decided by consensus by the Conference of the Parties serving as the meeting of the 
Parties to this Protocol.

 5. The first meeting of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall be 
convened by the Secretariat in conjunction with the first meeting of the Conference of the Parties that is scheduled 
after the date of the entry into force of this Protocol. Subsequent ordinary meetings of the Conference of the Parties 
serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall be held in conjunction with ordinary meetings of the 
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Conference of the Parties, unless otherwise decided by the Conference of the Parties serving as the meeting of the 
Parties to this Protocol.

 6. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall make, within its mandate, 
the decisions necessary to promote its effective implementation. It shall perform the functions assigned to it by this 
Protocol and shall:
(a) Make recommendations on any matters necessary for the implementation of this Protocol;
(b) Establish such subsidiary bodies as are deemed necessary for the implementation of this Protocol;
(c) Consider and adopt, as required, amendments to this Protocol that are deemed necessary for the 

implementation of this Protocol; and
(d) Exercise such other functions as may be required for the implementation of this Protocol.

Article 23
Secretariat

 1. The Secretariat established by Article 15 of the Carpathian Convention shall serve as the Secretariat of this Protocol.
 2. Article 15, paragraph 2, of the Carpathian Convention on the functions of the Secretariat shall apply, mutatis 

mutandis, to this Protocol.

Article 24
Subsidiary Bodies

 1. Any subsidiary body established by or under the Carpathian Convention may, upon a decision by the Conference of 
the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol, serve the Protocol, in which case the meeting of the 
Parties shall specify which functions that body shall exercise.

 2. Parties to the Carpathian Convention that are not Parties to this Protocol may participate as observers in the 
meetings of any such subsidiary bodies. When a  subsidiary body of the Carpathian Convention serves as 
a subsidiary body to this Protocol, decisions under the Protocol shall be taken only by the Parties to the Protocol.

 3. When a subsidiary body of the Carpathian Convention exercises its functions with regard to matters concerning this 
Protocol, any member of the bureau of that subsidiary body representing a Party to the Carpathian Convention but, 
at that time, not a Party to the Protocol, shall be substituted by a member to be elected by and from among the 
Parties to the Protocol.

Article 25
Monitoring of compliance with obligations

 1. The Parties shall regularly report to the Conference of the Parties on measures related to this Protocol and the 
results of the measures taken. The Conference of the Parties shall determine the intervals and format at which the 
reports must be submitted.

 2. Observers may present any information or report on implementation of and compliance with the provisions of 
this Protocol to the Conference of the Parties and/or to the Carpathian Convention Implementation Committee 
(hereinafter referred to as the “Implementation Committee”).

 3. The Implementation Committee shall collect, assess and analyses information relevant to the implementation of this 
Protocol and monitor the compliance by the Parties with the provisions of this Protocol.

 4. The Implementation Committee shall present to the Conference of the Parties recommendations for 
implementation and the necessary measures for compliance with the Protocol.

 5. The Conference of the Parties shall adopt or recommend necessary measures.

Article 26
Evaluation of the effectiveness of the provisions

 1. The Parties shall regularly examine and evaluate the effectiveness of the provisions of this Protocol. The Conference 
of the Parties may consider the adoption of appropriate amendments to this Protocol where necessary in order to 
achieve its objectives.

 2. The Parties shall facilitate the involvement of the regional and local authorities and other stakeholders in the 
process under paragraph 1.
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CHAPTER V
FINAL PROVISIONS

Article 27
Links between the Carpathian Convention and the Protocol

 1. This Protocol constitutes a  Protocol to the Carpathian Convention within the meaning of Article 2 paragraph 3 
thereof and any other relevant Articles of the Carpathian Convention.

 2. The provisions of Articles 19, 20, 21 paragraphs 2 to 4 and Article 22 of the Carpathian Convention on entry into 
force, amendment of and withdrawal from this Protocol and on settlement of disputes shall apply mutatis mutandis 
to this Protocol. Only a Party to the Carpathian Convention may become Party to this Protocol.

Article 28
Signature

 1. This Protocol shall be open for signature at the Depositary from 27 May 2011 to 27 May 2012.
 2. For Parties which express their consent to be bound by this Protocol at a  later date, this Protocol shall enter into 

force on the ninetieth day after the date of deposit of the instrument of ratification. After the entry into force of an 
amendment to this Protocol, any new Party to the said Protocol shall become a Party to the Protocol, as amended.

Article 29
Notifications
The Depositary shall, in respect of this Protocol, notify each Party of
(a) any signature,
(b) the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval,
(c) any date of entry into force,
(d) any declaration made by a Party or signatory,
(e) any denunciation notified by a Party, including the date on which it becomes effective.

Article 30
Reservations
No reservations may be made to this Protocol.

Article 31
Depositary
The Depositary of this Protocol is the Government of Ukraine.

Done at Bratislava on the 27 May 2011 in one original in the English language.
The original of the Protocol shall be deposited with the Depositary, which shall distribute certified copies to all 
Parties.

Jegyzőkönyv a fenntartható erdőgazdálkodásról a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről 
szóló keretegyezményhez

E Jegyzőkönyv Részes Felei,
ÖSSZHANGBAN a  Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló 2003. május 22-i keretegyezményből 
(Kijev, Ukrajna, a  továbbiakban: „Kárpátok Egyezmény”) eredő, az  átfogó politika folytatásával és a  Kárpátok 
védelmét és fenntartható fejlesztését szolgáló együttműködéssel kapcsolatos feladataikkal;
SZEM ELŐTT TARTVA, hogy az  emberi tevékenységből eredő, a  Kárpátok erdőire gyakorolt nyomás folyamatosan 
fokozódni fog;
TÖREKEDVE az  erdők sokrétű szerepének és a  Kárpátokban folytatott fenntartható erdőgazdálkodás előnyeinek 
tudatosítására, különös tekintettel a  természetes kötött szénkészletre, a  vízkészletre és a  biodiverzitásra, valamint 
a vidékfejlesztéshez való hozzájárulásra;
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ÖSSZHANGBAN a  Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Kárpátok Egyezmény 7.  cikkének 
értelmében vállalt kötelezettségeikkel;
EMLÉKEZTETVE különösen a  Riói Nyilatkozatra, az  ENSZ mindenfajta erdőtípusra vonatkozó, jogi kötelező erővel 
nem bíró eszközére, az  Egyesült Nemzetek erdészeti fórumának határozataira, a  fenntartható fejlődésről szóló 
johannesburgi nyilatkozatra, a  fenntartható fejlődésről tartott világ-csúcstalálkozó végrehajtási tervére, az  ENSZ 
éghajlatváltozásról szóló keretegyezményére és Kiotói Jegyzőkönyvére, a  biodiverzitásról szóló egyezményre 
és különösen annak munkaprogramjára, valamint az  erdők biológiai sokféleségére vonatkozó határozatokra, 
az  európai erdők védelmével foglalkozó miniszteri konferencia állásfoglalásaira, a  világ kulturális és természeti 
örökségének védelméről szóló egyezményre, az  Európai Tájvédelmi Egyezményre, az  erdészeti jogszabályok 
végrehajtásával és az erdészeti irányítással kapcsolatos eljárásokra;
MEGÁLLAPÍTVA továbbá, hogy a Felek többsége az Európai Unió tagállamaként figyelembe veszi az Európai Unió 
erdészeti stratégiáját és erdőgazdálkodásról szóló cselekvési tervét;
TÖREKEDVE az  említett meglévő jogi eszközök hatékonyabb végrehajtásának biztosítására, továbbá ÉPÍTVE más 
nemzetközi programokra;
ABBAN A MEGGYŐZŐDÉSBEN, hogy a Kárpátok erdőinek védelmére, fenntartására és fenntartható gazdálkodására 
irányuló erőfeszítésekhez regionális együttműködésre van szükség; FELISMERVE továbbá a  határokon átnyúló 
együttműködésben rejlő hozzáadott értéket az ökológiai összhang elérését illetően;
AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy együttműködjenek a Kárpátok erdeinek fenntartható gazdálkodását és védelmét illetően;
A következőkben állapodtak meg:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK

1. cikk
Általános célok és alapelvek

 1. A fenntartható erdőgazdálkodásról szóló jegyzőkönyv (a  továbbiakban: „Jegyzőkönyv”) célja a  jelen és jövő 
nemzedékek javát szolgálva elősegíteni a Kárpátok erdeinek fenntartható gazdálkodását és védelmét.

 2. A Felek az említett cél elérése érdekében az alábbi területeken folytatnak különféle tevékenységeket és működnek 
együtt:
a) az erdőtakaró fenntartása vagy bővítése;
b) az erdők termő szerepének és a vidékfejlesztésben játszott szerepének biztosítása;
c) a fa, mint környezetbarát és megújuló anyag ésszerű felhasználásának elősegítése;
d) a nem faeredetű erdészeti termékek fenntartható felhasználásának elősegítése;
e) az erdők egészségének és életerejének javítása;
f ) az erdők biológiai sokféleségét alkotó elemek megőrzésének és fenntartható felhasználásának javítása;
g) a természetes erdők, különösen az őserdők azonosítása és védelme;
h) az erdők természetközeli állapota helyreállításának elősegítése;
i) az erdőgazdálkodási ágazat szerepének növelése az éghajlatváltozás mértékének csökkentésében;
j) az erdők az  áradások és földcsuszamlások elleni védelemben és a  víz általános körforgásának 

szabályozásában játszott védő szerepének fokozása;
k) az erdők kulturális örökségének elősegítése;
l) az erdők társadalmi szerepeinek erősítése;
m) a regionális és helyi hatóságok és közösségek az erdőgazdálkodásban való részvételének elősegítése;
n) az erdők által biztosított környezeti javak és szolgáltatások ellenértékének megfizetésére szolgáló megfelelő 

rendszerek meghatározása, kidolgozása és alkalmazása;
o) az erdészeti ágazat irányításának és az erdészeti jogszabályok végrehajtásának erősítése, különös tekintettel 

az illegális fakitermelésre és az ezzel összefüggő kereskedelemre;
p) az erdőgazdálkodásban és a  természetközeli erdőgazdálkodásban használatos legjobb gyakorlatok 

meghatározása, kidolgozása és alkalmazása;
q) a Kárpátok erdeivel kapcsolatos tudományos kutatás és információcsere elősegítése és összehangolása;
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2. cikk
A Kárpátokban folytatott fenntartható erdőgazdálkodást célzó intézkedések
A Felek saját országuk területén úgy dolgozzák ki és vezetik be a  Kárpátokban folytatott fenntartható 
erdőgazdálkodást célzó politikákat és stratégiákat, hogy figyelembe veszik a többi Fél által kidolgozott és bevezetett 
politikákat és stratégiákat is. A Felek ennek érdekében a lényeges információkat megosztják a többi Féllel.

3. cikk
A Kárpátokban folytatott fenntartható erdőgazdálkodás és az erdők védelme céljainak beépítése 
az ágazati politikákba

 1. A Felek politikáik kialakításakor figyelembe veszik az  ebben a  Jegyzőkönyvben meghatározott célokat, különös 
tekintettel a biológiai sokféleség megőrzésére, a talaj védelmére, a vidékfejlesztésre, a víz- és vízgyűjtő-gazdálkodásra, 
az  éghajlatváltozásra, az  idegenforgalomra, az  iparra és energetikára, a  kulturális örökségre és a  hagyományos 
ismeretek megőrzésére, a területrendezésre, a közlekedésre és az infrastruktúrára.

 2. A Felek együttműködnek a  Kárpátokban folytatott fenntartható erdőgazdálkodással és a  Kárpátok erdeinek 
védelmével összefüggő célok beépítésében azokba a  regionális, illetve globális szinten elfogadott más ágazati 
politikákba és stratégiákba, amelyek hatással lehetnek a Kárpátokban folytatott fenntartható erdőgazdálkodásra.

4. cikk
A regionális és helyi hatóságok és közösségek részvétele

 1. A Felek e  Jegyzőkönyv végrehajtása során saját meglévő intézményi kereteiken belül meghatározzák a  nemzeti 
intézmények, illetve a  regionális és helyi hatóságok közötti összehangolás és együttműködés legalkalmasabb 
szintjét a közös felelősségvállalás ösztönzésére.

 2. A Felek intézkedéseket hoznak a  szóban forgó politikák és intézkedések előkészítése és végrehajtása különböző 
szakaszaiban közvetlenül érintett közösségek, az  erdőtulajdonosok és erdőgazdálkodók bevonása, illetve 
bevonásának megkönnyítése érdekében.

5. cikk
Nemzetközi együttműködés

 1. A Felek ösztönzik az  aktív nemzetközi együttműködést az  illetékes intézmények között a  Kárpátokban folytatott 
fenntartható erdőgazdálkodással és a Kárpátok erdeinek védelmével kapcsolatban.

 2. A Felek nemzetközi szinten is elősegítik a  regionális és helyi hatóságok közötti együttműködést a Kárpátokban és 
a legmegfelelőbb módon keresnek megoldásokat a közös problémákra.

II. FEJEZET
FÖLDRAJZI HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

6. cikk
Földrajzi hatály

 1. Ez a  Jegyzőkönyv a  Kárpátok Egyezményben Részes Felek Konferenciáján elfogadott meghatározás szerinti 
Kárpátok régióra (a továbbiakban: „Kárpátok”) alkalmazandó.

 2. A Felek kiterjeszthetik a Jegyzőkönyv alkalmazását országuk területének további részeire is a letéteményes felé tett 
nyilatkozattal.

7. cikk
Fogalommeghatározások
Ennek a Jegyzőkönyvnek az alkalmazásában:
a) „Fenntartható erdőgazdálkodás”: az  erdők oly módon és oly mértékben megvalósuló kezelése és 

hasznosítása, amely fenntartja azok biológiai sokféleségét, termelékenységét, megújulási képességét, 
vitalitását, valamint azon képességüket, hogy jelenleg és a  jövőben fontos ökológiai, gazdasági és szociális 
szerepet töltsenek be helyi, nemzeti és globális szinten, és amely eközben más ökoszisztémákat nem károsít;

b) „Természetközeli erdőgazdálkodás”: olyan erdőgazdálkodási rendszer, amely biztosítja a  fajösszetételükben, 
szerkezetükben és dinamikájukban az  adott hely feltételeire jellemző természetes erdőkhöz hasonló 
faállományok folyamatos helyreállítását, fejlesztését és kezelését;
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c) „Ökológiai hálózat”: ökológiailag és fizikailag egymáshoz kapcsolódó, magterületekből, folyosókból és 
ütközőzónákból álló területek rendszere;

d) „Erdőtanúsítási rendszerek”: a  fenntartható erdőgazdálkodásra vonatkozó, egyértelmű célokat, mérhető 
kritériumokat és független minősítést tartalmazó tanúsítási rendszerek, amelyekbe bevonják az érdekelt felek 
jelentősebb csoportjait, és amely az említett csoportok számára hiteles;

e) „Természetes erdők”: az  adott területen őshonos fafajokból álló és az  eredeti ökoszisztéma legtöbb fő 
jellemzőjével és alapvető elemével, többek között annak összetettségével, szerkezetével és diverzitásával 
rendelkező erdők;

f ) „Felek”: az ebben a Jegyzőkönyvben Részes Felek;
g) „Védett terület”: meghatározott természetvédelmi célok elérése érdekében kijelölt és kezelt, földrajzilag 

meghatározott terület;
h) „Erdővédelem”: a  természetvédelem az  erdei ökoszisztéma-szolgáltatások biztosítása érdekében az  erdei 

erőforrások védelmével, karbantartásával, helyreállításával és fenntartható felhasználásával foglalkozó 
aspektusa;

i) „Természetközeli erdők helyreállítása”: erdei területeken alkalmazott erdőgazdálkodási mód, amelynek célja, 
hogy elősegítse az  erdők természetes helyreállítási folyamatait oly módon, hogy a  faállomány szerkezete, 
biológiai sokfélesége, szerepei, folyamatai és különösen a  helyreállított erdő fajösszetétele a  másodlagos 
erdőállományok fokozatos cseréje révén a lehető legjobban megközelítse az eredeti faállományáét;

j) „A fa ésszerű felhasználása”: összetett módszer a fenntartható erdőgazdálkodással művelt erdőkből származó 
fa feldolgozására és a fogyasztók által történő végső felhasználására.

k) „Őserdő”: olyan természetes erdő, amelynek fejlődését emberi tevékenységek közvetlenül nem befolyásolták.

III. FEJEZET
KÜLÖNLEGES INTÉZKEDÉSEK

8. cikk
Az erdőtakaró fenntartása és bővítése

 1. A Felek saját országuk területén intézkedéseket hoznak a  meglévő erdőtakaró, mint a  Kárpátok tájképe alapvető 
alkotóeleme fenntartható erdőgazdálkodással és területrendezéssel történő fenntartása érdekében.

 2. A Felek saját országuk területén intézkedéseket hoznak a  Kárpátok erdőtakarójának lehetőség szerinti 
bővítése céljából az  1.  cikkben meghatározott célkitűzések elérése érdekében, figyelembe véve a  természetes 
és természetközeli füves területek ökológiai jelentőségét, valamint a  Kárpátok Egyezményben és annak 
Jegyzőkönyveiben kitűzött egyéb célokat.

9. cikk
Az erdő gazdasági szerepének és a vidékfejlesztésben játszott szerepének biztosítása

 1. A Felek saját országuk területén intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy a tulajdonosi szerkezethez igazított 
megfelelő politikák révén biztosítsák az  erdők a  termeléssel kapcsolatos funkcióit és a  vidékfejlesztésben játszott 
szerepük erősítését, valamint a fa ésszerű felhasználását.

 2. A Felek ösztönzik és biztosítják az  erdei erőforrásokból származó jövedelemforrásokat, és ennek megfelelően 
támogatást nyújtanak az erdőtulajdonosoknak és erdőgazdálkodóknak, valamint azok társulásainak a földtulajdon 
elaprózódásával kapcsolatos problémák csökkentése, a  piaci alapú ösztönzők, többek között az  erdőtanúsítási 
rendszerek biztosítása, az  erdészeti jogszabályok végrehajtása, különösen az  illegális fakitermelés és az  ezzel 
összefüggő kereskedelem visszaszorítása, a  nem faeredetű termékek fenntartható betakarításának és 
forgalmazásának elősegítése, valamint az  ökoszisztéma-szolgáltatások ellenértékének megfizetésére szolgáló 
rendszerek kidolgozása és alkalmazásuk elterjesztése érdekében.

10. cikk
A természetes erdők, különösen az őserdők azonosítása és védelme

 1. A Felek saját országuk területén intézkedéseket hoznak a  Kárpátok természetes erdei, különösen az  őserdők 
meghatározása és védelme érdekében megfelelő méretű és számú védett terület létrehozása és a védelmet szolgáló 
egyéb különleges intézkedések bevezetése révén.
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 2. A Felek intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy az  adott ország a  Kárpátok régiójába tartozó területén 
található azonosított természetes erdők valamennyi típusából megfelelő nagyságú területeket vegyenek fel a védett 
területek listájára.

 3. A Felek többek között különleges intézkedéseket hoznak a  természetes erdők, különösen az  őserdők genetikai 
erőforrásainak megőrzése érdekében.

 4. A Felek különleges intézkedéseket hoznak az  ennek a  cikknek az  1., 2. és 3. bekezdésének megfelelően hozott 
intézkedésekből eredő költségek, illetve gazdasági veszteségek ellensúlyozása érdekében.

11. cikk
Védett területeken folytatott erdőgazdálkodás

 1. A Felek intézkedéseket hoznak a  védett területek igazgatási terveinek és a  védett területekre vonatkozó 
erdőgazdálkodási tervek összhangjának biztosítása érdekében.

 2. A Felek együttműködnek az  erdőgazdálkodásra vonatkozó iránymutatások kidolgozásában, beleértve a  védett 
területeken, illetve a Natura 2000 területeken folytatott természetközeli erdőgazdálkodást.

12. cikk
Az erdők védő szerepének fejlesztése
A Felek saját országuk területén intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy az  erdők védő szerepét, úgymint 
az  áradások, a  talajerózió, a  földcsuszamlások, lavinák és kőomlások jobb megelőzését biztosítsák olyan 
fenntartható erdőgazdálkodási módszerek támogatása révén, amelyek növelik a  stabilitást illetve a  természeti és 
emberi eredetű zavarokkal szembeni ellenállást.

13. cikk
A természetközeli erdők helyreállításának elősegítése

 1. A Felek saját országuk területén intézkedéseket hoznak a  természetközeli erdők helyreállításának elősegítése 
érdekében.

 2. A Felek adott esetben mérlegelik a természetes ökoszisztémáikhoz tartozó ritka őshonos erdei fafajok védelmére és 
visszatelepítésére irányuló programok indításának lehetőségét.

14. cikk
Erdészet és éghajlatváltozás

 1. A Felek olyan szakpolitikákat folytatnak, amelyek növelik az  erdészeti ágazat szerepét az  éghajlatváltozás 
mérséklésében, különös tekintettel az  erdei ökoszisztémák által megkötött szénkészlet növelése, a  fából 
származó megújuló energia felhasználásának ösztönzése, valamint a  faeredetű termékek, mint a  nem megújuló 
erőforrásokból származó nyersanyagokat helyettesítő anyagok ésszerű felhasználása közötti helyes egyensúly 
megtalálására.

 2. A Felek az  éghajlatváltozás hatásainak figyelembevételével a  Kárpátok erdei stabilitásának és ellenálló 
képességének fokozását szolgáló alkalmazkodási politikákat és intézkedéseket vezetnek be.

 3. A Felek az  erdők a  tűzzel és az  éghajlatváltozás okozta egyéb szélsőséges eseményekkel szembeni fokozott 
sebezhetőségének figyelembevételével megfelelő intézkedéseket hoznak a  kockázatok csökkentése és 
a következmények enyhítése érdekében.

15. cikk
Az erdők társadalmi szerepe

 1. A Felek saját meglévő intézményi kereteiken belül az  erdei erőforrásokkal való gazdálkodásban érintett 
intézmények, valamint a  regionális és helyi hatóságok közötti koordinációt és együttműködést szolgáló hatékony 
rendszereket határoznak meg más helyi szereplők bevonásával az erdők társadalmi szerepének fokozása érdekében.

 2. A Felek az  erdők idegenforgalom fejlesztésével kapcsolatos jelentős értékének tudatában az  erdőgazdálkodási 
tervezés során figyelembe veszik a fenntartható idegenforgalmi politikákat.

 3. A Felek mérlegelik az  erdőgazdálkodással kapcsolatos kulturális örökség, valamint hagyományos ismeretek és 
módszerek – az oktatás valamennyi szintjét is magába foglaló – ösztönzését.
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16. cikk
Erdészeti, vadgazdálkodási és ökológiai hálózatok

 1. A Felek fenntartható vadgazdálkodási módszereket alkalmaznak, különösen a  határmenti régiókban bevezetendő 
összehangolt szabályozó intézkedések révén, különös tekintettel a  patás állatok populációinak szabályozására, 
annak érdekében, hogy az  lehetővé tegye az  erdők természetes megújulását, illetve a  nagytestű húsevők 
állományainak megfigyelését és kezelését az erdei ökoszisztémák terhelhetőségének figyelembevételével.

 2. A Felek együttműködnek az  ökológiai hálózatokkal kapcsolatos politikáik és erdőgazdálkodási célkitűzéseik és 
intézkedéseik összehangolását illetően.

17. cikk
Összeegyeztethető monitoring és információs rendszerek

 1. A Felek a  meglévő nemzetközi kezdeményezések keretén belül együttműködnek a  Kárpátok erdeinek az  ebben 
a Jegyzőkönyvben meghatározott célkitűzések elérését szolgáló megfigyelése összehangolását illetően.

 2. A Felek a  Kárpátok Egyezmény 12.  cikkelyének megfelelően együttműködnek a  Kárpátok erdeinek állapotával 
kapcsolatos közös információs rendszer kidolgozásában.

 3. A Felek együttműködnek adatbázisaik összehangolásában és annak biztosításában, hogy az erdők megfigyelésével 
kapcsolatos nemzeti eredményeket közös információs rendszerbe integrálják.

18. cikk
Összehangolt tudományos kutatás és információcsere

 1. A Felek az ebben a Jegyzőkönyvben meghatározott átfogó célokra tekintettel összehangolják a saját területükön, 
illetve saját tudományos intézményeik által végzett tudományos kutatásokat, és együttműködnek a  tudományos 
kutatásokat illetően.

 2. A Felek ösztönzik a  tudományos intézmények közötti nemzetközi együttműködést a  Kárpátokban folytatott 
fenntartható erdőgazdálkodással kapcsolatban, különös tekintettel a  Kárpátokban folytatott közös kutatási 
programokra és projektekre.

 3. A Felek ösztönzik a  tudományos információk és a  gyakorlati tapasztalatok cseréjét szolgáló szimpóziumok és 
konferenciák szervezését.

 4. A Felek kölcsönösen megosztják egymással az  1.  cikk 2. bekezdésében felsorolt tevékenységekkel kapcsolatos 
módszerekre vonatkozó információkat és tapasztalatokat.

19. cikk
Közös programok és projektek
A Felek igényeiknek és lehetőségeiknek megfelelően közös programokban és projektekben vesznek részt a  Felek 
által a Kárpátok területén közösen végzett tevékenységekkel kapcsolatban.

IV. FEJEZET
VÉGREHAJTÁS, ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

20. cikk
Végrehajtás

 1. A Felek meghozzák az  ebben a  Jegyzőkönyvben foglalt rendelkezések végrehajtásának biztosítása érdekében 
szükséges jogi és igazgatási intézkedéseket.

 2. A Felek keresik az  arra szolgáló lehetőségeket, hogy fiskális, illetve pénzügyi intézkedések révén elősegítsék 
az ebben a Jegyzőkönyvben foglalt rendelkezések végrehajtását.

 3. A Felek kijelölik az  ennek a  Jegyzőkönyvnek a  végrehajtásáért felelős illetékes nemzeti hatóságot, és az  erre 
vonatkozó információkat a  többi Fél rendelkezésére bocsátják. Az  illetékes nemzeti hatóságok feladata nyomon 
követni e cikk 1. és 2. bekezdésében említett intézkedések hatásait.

 4. A Felek kidolgozzák és elfogadják az ennek a Jegyzőkönyvnek a végrehajtását célzó stratégiai cselekvési tervet.
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21. cikk
Oktatás, tájékoztatás és figyelemfelhívás

 1. A Felek ösztönzik az  ebben a  Jegyzőkönyvben foglalt célokkal, intézkedésekkel és a  Jegyzőkönyv végrehajtásával 
kapcsolatos oktatási, tájékoztató és figyelemfelhívó tevékenységet.

 2. A Felek biztosítják a Jegyzőkönyv végrehajtásával kapcsolatos információk nyilvános hozzáférhetőségét.

22. cikk
A Felek ülései

 1. A Kárpátok Egyezményben Részes Felek Konferenciája tölti be e Jegyzőkönyv Részes Felei ülésének szerepét.
 2. A Kárpátok Egyezményben részes azon felek, akik nem Részes Felei ennek a  Jegyzőkönyvnek, megfigyelőként 

részt vehetnek a  Jegyzőkönyvben Részes Felek ülésének szerepét betöltő Részes Felek Konferenciáján. Abban 
az  esetben, ha a  Részes Felek Konferenciája a  Jegyzőkönyvben Részes Felek ülésének szerepét tölti be, az  ennek 
a  Jegyzőkönyvnek az  értelmében hozott határozatok meghozatalában kizárólag a  Jegyzőkönyvben Részes Felek 
vesznek részt.

 3. Ha a  Részes Felek Konferenciája az  e  Jegyzőkönyvben Részes Felek ülésének szerepét tölti be, a  Részes Felek 
Konferenciája irodájának azon tagjait, akik olyan Felet képviselnek, aki a  Kárpátok Egyezményben Részes Fél, de 
az adott időpontban nem Részes Fele ennek a Jegyzőkönyvnek, a Jegyzőkönyvben Részes Felek által és azok közül 
megválasztott tagok helyettesítik.

 4. A Részes Felek Konferenciájának eljárásrendje értelemszerű módosításokkal alkalmazandó a Részes Felek ülésére is, 
kivéve, ha a Jegyzőkönyvben Részes Felek ülésének szerepét betöltő Részes Felek Konferenciája egyhangúlag ettől 
eltérően határoz.

 5. A Jegyzőkönyvben Részes Felek ülésének szerepét betöltő Részes Felek Konferenciájának első ülését a  Titkárság 
hívja össze a Részes Felek Konferenciájának az ennek a Jegyzőkönyvnek a hatálybalépését követően megrendezésre 
kerülő első ülésével együttesen. A  Jegyzőkönyvben Részes Felek ülésének szerepét betöltő Részes Felek 
Konferenciájának ezt követő rendes ülései a  Részes Felek Konferenciájának rendes üléseivel együtt kerülnek 
megrendezésre, kivéve azt az  esetet, ha a  Jegyzőkönyvben Részes Felek ülésének szerepét betöltő Részes Felek 
Konferenciája ettől eltérően határoz.

 6. A Jegyzőkönyvben Részes Felek ülésének szerepét betöltő Részes Felek Konferenciája hatáskörének keretein belül 
meghozza a  Jegyzőkönyv hatékony végrehajtásának elősegítéséhez szükséges határozatokat. A  Jegyzőkönyvben 
Részes Felek ülésének szerepét betöltő Részes Felek Konferenciája ellátja a Jegyzőkönyvben számára meghatározott 
funkciókat, továbbá:
(a) javaslatot tesz a Jegyzőkönyv végrehajtásához szükséges bármely kérdésben;
(b) létrehozza a Jegyzőkönyv végrehajtásához szükségesnek ítélt alárendelt testületeket;
(c) mérlegeli és adott esetben elfogadja a  Jegyzőkönyv módosításait, amelyeket a  Jegyzőkönyv végrehajtása 

érdekében szükségesnek ítélt; valamint
(d) ellátja a Jegyzőkönyv végrehajtásához szükséges egyéb feladatokat.

23. cikk
Titkárság

 1. A Kárpátok Egyezmény 15. cikkelye alapján létrehozott Titkárság tölti be ezen Jegyzőkönyv Titkárságának a szerepét.
 2. A Kárpátok Egyezmény 15. cikkelyének a Titkárság feladatköreiről szóló 2. bekezdése értelemszerűen alkalmazandó 

erre a Jegyzőkönyvre.

24. cikk
Alárendelt testületek

 1. A Kárpátok Egyezmény által vagy annak értelmében létrehozott bármely alárendelt testület a  Jegyzőkönyvben 
Részes Felek ülésének szerepét betöltő Részes Felek Konferenciája ülésének határozata alapján a Jegyzőkönyvet is 
szolgálhatja, amely esetben a Felek ülése határozza meg, hogy az említett testület milyen feladatköröket lát el.

 2. A Kárpátok Egyezmény azon Részes Felei, akik nem Részes Felei ennek a Jegyzőkönyvnek, az alárendelt testületek 
ülésein megfigyelőként részt vehetnek. Abban az esetben, ha a Kárpátok Egyezmény valamely alárendelt testülete 
a  Jegyzőkönyv alárendelt testületének a  szerepét tölti be, a  Jegyzőkönyv alapján történő határozathozatalban 
kizárólag a Jegyzőkönyvben Részes Felek vesznek részt.
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 3. Amikor a  Kárpátok Egyezmény valamely alárendelt testülete a  Jegyzőkönyvvel kapcsolatos feladatait látja 
el, a  szóban forgó alárendelt testület irodájának azon tagjait, akik olyan Felet képviselnek, aki a  Kárpátok 
Egyezményben Részes Fél, de az  adott időpontban nem Részes Fél ebben a  Jegyzőkönyvben, a  Jegyzőkönyvben 
Részes Felek által és azok közül megválasztott tagok helyettesítik.

25. cikk
A kötelezettségek betartásának ellenőrzése

 1. A Felek a  Jegyzőkönyvvel kapcsolatos intézkedésekről és a  meghozott intézkedések eredményeiről rendszeres 
jelentést készítenek a  Részes Felek Konferenciája részére. A  Részes Felek Konferenciája határozza meg, hogy 
a jelentéseket milyen időközönként és milyen formában kell benyújtani.

 2. A megfigyelők a  Jegyzőkönyvben szereplő rendelkezések végrehajtásával vagy betartásával kapcsolatos bármely 
információt vagy jelentést beterjeszthetnek a  Részes Felek Konferenciájához, illetve a  Kárpátok Egyezmény 
végrehajtó bizottságához (a továbbiakban: „végrehajtó bizottság”).

 3. A végrehajtó bizottság összegyűjti, értékeli és elemzi a  Jegyzőkönyv végrehajtása szempontjából lényeges 
információkat, valamint ellenőrzi, hogy a Felek betartják-e az ebben a Jegyzőkönyvben foglalt rendelkezéseket.

 4. A végrehajtó bizottság ajánlásokat terjeszt a  Részes Felek Konferenciája elé a  Jegyzőkönyv végrehajtásával és 
az annak való megfeleléshez szükséges intézkedésekkel kapcsolatban.

 5. A Részes Felek Konferenciája fogadja el, illetve tesz javaslatokat a szükséges intézkedésekre.

26. cikk
A rendelkezések hatékonyságának értékelése

 1. A Felek rendszeresen ellenőrzik és értékelik a  Jegyzőkönyvben szereplő rendelkezések hatékonyságát. A  Részes 
Felek Konferenciája mérlegelheti a  Jegyzőkönyv megfelelő módosításainak elfogadását abban az  esetben, ha 
a Jegyzőkönyvben kitűzött célok elérése érdekében erre szükség van.

 2. A Felek elősegítik a regionális és helyi hatóságok és más szereplők bevonását az 1. bekezdésben említett eljárásba.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27. cikk
A Kárpátok Egyezmény és a Jegyzőkönyv közötti kapcsolat

 1. Ez a  Jegyzőkönyv a Kárpátok Egyezmény 2. cikkelye 3. bekezdésének és a Kárpátok Egyezmény egyéb vonatkozó 
cikkelyei értelmében a Kárpátok Egyezményhez tartozó Jegyzőkönyvnek minősül.

 2. A Kárpátok Egyezmény 19. és 20. cikkelyében, 21. cikkelyének 2–4. bekezdésében, valamint 22. cikkelyében foglalt 
rendelkezések a Jegyzőkönyv hatályba lépésekor és módosításakor, illetve a Jegyzőkönyvből történő kilépés esetén 
és a  vitás kérdések rendezésekor értelemszerűen erre a  Jegyzőkönyvre is alkalmazandók. Kizárólag a  Kárpátok 
Egyezményben Részes Felek lehetnek Részes Felek ebben a Jegyzőkönyvben.

28. cikk
Aláírás

 1. A Jegyzőkönyv a Letéteményesnél 2011. május 27-től 2012. május 27-ig aláírásra nyitva áll.
 2. Azon Felek vonatkozásában, akik a  Jegyzőkönyhöz egy későbbi időpontban csatlakoznak, a  Jegyzőkönyv 

a megerősítő okiratuk letétbe helyezését követő kilencvenedik napon lép hatályba. A Jegyzőkönyv módosításainak 
hatályba lépését követően a Jegyzőkönyvhöz csatlakozó új Részes Felek a módosított Jegyzőkönyv Részes Feleivé 
válnak.

29. cikk
Értesítések
A letéteményes a Jegyzőkönyvvel kapcsolatban értesíti a Feleket
(a) minden aláírásról,
(b) a megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okiratok letétbe helyezéséről,
(c) minden olyan dátumról, amikor valamely okirat hatályba lép,
(d) a Felek vagy aláírók által tett nyilatkozatokról,
(e) a Felek által bejelentett felmondásokról, a felmondás hatályba lépése dátumának megjelölésével.
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30. cikk
Fenntartások
A Jegyzőkönyvre vonatkozóan a Felek fenntartással nem élhetnek.

31. cikk
Letéteményes
A Jegyzőkönyv Letéteményese Ukrajna Kormánya.

Kelt Pozsonyban, 2011. május 27-én, egy eredeti példányban, angol nyelven.
A Jegyzőkönyv eredeti példánya a  Letéteményesnél kerül elhelyezésre, amely hiteles másolatot küld minden Fél 
részére.”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A  2.  § és a  3.  § a  Jegyzőkönyv 27.  cikk 2. bekezdése szerint a  Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről 

szóló, 2003. május 22-én Kijevben készült Keretegyezmény 21.  cikkének 3. bekezdésében meghatározott 
időpontban lép hatályba.

 (3) A  Jegyzőkönyv, illetve a  2.  § és a  3.  § hatálybalépésének naptári napját a  külpolitikáért felelős miniszter annak 
ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

 (4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az erdőgazdálkodásért felelős miniszter gondoskodik.

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

A nemzeti fejlesztési miniszter 27/2013. (VI. 12.) NFM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet 13.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § b)  pontjában megállapított feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel 
egyetértésben –
a 80.  § tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés e)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. 
(VII. 1.) Korm.  rendelet 84.  § e)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az  egyes miniszterek, valamint 
a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § c)  pontjában 
megállapított feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) E rendelet hatálya
a) a  Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XVII. Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. címébe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatokra,
b) az  előző évekről áthúzódó, az  a)  pont szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetőjének 

(a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára, 
tekintet nélkül annak eredeti előirányzathoz való kapcsolódására vagy annak hiányára,

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

d) az előző évekről áthúzódó, a miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok többletbevételére
[az a)–d) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

 (2) A TEN-T projektek fejezeti kezelésű előirányzat vonatkozásában a 3–8. §-t nem kell alkalmazni.

2. §  Ha az  előirányzatok felhasználása során kötött támogatási vagy egyéb szerződés több év, vagy a  költségvetési 
éven túli év kiadási előirányzatait érinti, a szerződés megkötéséhez a miniszter egyetértése szükséges. Az Ávr. 48. § 
(1) bekezdése szerinti esetben az államháztartásért felelős miniszter előzetes engedélyét a miniszter kéri meg.

3. § (1) Ha az  előirányzatok felhasználása költségvetési támogatás (a  továbbiakban: támogatás) nyújtásával valósul meg, 
a támogatás biztosítása pályázati úton, vagy a Kvtv.-ben és az e rendeletben nevesített kedvezményezettek részére 
egyedi döntéssel történik.

 (2) A pályázati úton biztosított támogatás nyílt pályázati eljárás keretében folyósítható.
 (3) A  támogató a  pályázati kiírást közzéteszi a  Hivatalos Értesítőben, valamint legalább egy országos napilapban 

a  pályázat kiírásáról olyan közleményt tesz közzé, amely tartalmazza, hogy a  pályázati kiírás teljes szövege 
a Hivatalos Értesítőben és a miniszter által vezetett minisztérium honlapján megtekinthető.

4. §  Az Ávr. szerint a támogatási szerződésben kötelezően rögzítendőkön túl a támogatási szerződésben rendelkezni kell
a) az  elszámolható működési és felhalmozási költségekről azzal, hogy a  működési költségeket 

költségnemenkénti bontásban kell feltüntetni,
b) a könyvvizsgálói záradék kikötéséről vagy mellőzéséről.
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5. § (1) Az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53.  § (1)  bekezdése szerinti beszámoló pénzügyi és szakmai 
részből áll.

 (2) A beszámoló pénzügyi része
a) könyvvizsgálói záradék alkalmazása esetén könyvvizsgálói záradékkal ellátott pénzügyi elszámolást és 

elszámoló lapot,
b) könyvvizsgálói záradék nélküli pénzügyi elszámolás esetén elszámoló lapot és annak mellékleteként 

a számviteli előírásoknak megfelelően kiegyenlített számlákat (hiteles számlamásolatokat), egyéb számviteli 
bizonylatokat, továbbá a kifizetést igazoló dokumentumok eredeti vagy hiteles másolati példányát

tartalmazza.
 (3) A személyi jellegű költségekre vonatkozóan személyenként nem beazonosítható módon készített kimutatást vagy 

a  név szerinti analitika meglétéről szóló nyilatkozatot kell csatolni. Az  elszámolás alá eső valamennyi, a  számviteli 
előírásoknak megfelelő számla, illetve egyéb számviteli bizonylat eredeti példányára záradékként fel kell vezetni 
a  támogatásból elszámolni kívánt összeget, a  támogatási szerződés kötelezettségvállalási azonosító számát és 
iktatószámát.

 (4) Az elszámoló lap tartalmazza
a) a kedvezményezett nevét, székhelyét (lakóhelyét), adószámát (adóazonosító jelét),
b) a szerződés iktatószámát, kötelezettségvállalási azonosítóját,
c) a beszerzett eszközök és igénybevett szolgáltatások megjelölését,
d) könyvvizsgálói záradék nélküli pénzügyi elszámolás esetén a számlaösszesítőt, amelyen az elszámolni kívánt 

számlák, bizonylatok azonosító adatait, tárgyát, nettó és bruttó összegét, valamint a  támogatás terhére 
elszámolni kívánt összeget kell feltüntetni.

 (5) A miniszter közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok, valamint azon kedvezményezett 
esetén, amelyekkel több szerződés is megkötésre kerül, a  megkötött támogatási szerződések esetén 
a  beszámolóhoz be kell nyújtani a  gazdasági társaság, illetve a  kedvezményezett adott évre elszámolt társasági 
szintű költségeit költségnemenkénti, valamint szerződésenkénti felosztásban.

 (6) A  kedvezményezett a  szakmai beszámolóban – a  támogatási szerződés iktatószámára való hivatkozással  – 
bemutatja a  támogatási szerződés céljának megvalósulását, a  feladatok megvalósításához szükséges, 
a támogatásból beszerzett eszközök használatbavételét, valamint szolgáltatások igénybevételét.

6. § (1) A támogatás felhasználását – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – a miniszter, az általa megbízott személy vagy 
szervezet és a támogatási szerződésben a teljesítés igazolására kijelölt személy jogosult ellenőrizni.

 (2) Az  ellenőrzés során vizsgálni kell a  támogatási cél megvalósulását, a  megvalósítással összefüggő kiadások 
megalapozottságát, a  megvalósítás és a  benyújtott beszámolóban foglaltak összhangját, a  beszámolás keretében 
benyújtott dokumentumokkal alátámasztott gazdasági események valódiságát, ezek hatályos jogszabályok szerinti 
nyilvántartásba vételét.

7. §  Ha e rendelet vagy a támogatási szerződés eltérően nem rendelkezik, a támogatás visszafizetésére és annak kamata, 
illetve késedelmi kamata megfizetésére irányuló követelését a  támogató felhatalmazó levél alapján beszedési 
megbízás alkalmazásával érvényesíti. A  beszedési megbízás benyújtására vonatkozó, kizárólag a  támogató 
hozzájárulásával visszavonható – Ávr. 77.  § (2)  bekezdése szerinti – kedvezményezetti nyilatkozatot, mint 
biztosítékot legkésőbb az első utalást megelőzően támogató rendelkezésére kell bocsátani.

8. § (1) Csekély összegű (de minimis) támogatás a  Szerződés 87. és 88.  cikkének a  de minimis támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a  továbbiakban: csekély összegű 
támogatásokról szóló bizottsági rendelet) alapján nyújtható.

 (2) Nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást a csekély összegű támogatásokról szóló 
bizottsági rendelet 1. cikkében meghatározott kivételek szerint használná fel.

 (3) A  csekély összegű támogatás nyújtásának feltétele, hogy a  kedvezményezett a  csekély összegű támogatásokról 
szóló bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti nyilatkozata szerinti és e rendelet alapján igénybevett támogatás 
támogatástartalma nem lépi túl a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeletben meghatározott felső 
határt.
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II. FEJEZET
AZ ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI

1. Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások (17-20-31-2, ÁHT: 302679)

9. § (1) Az  előirányzat fedezetet biztosít a  Győr, keleti iparterület körüljárását biztosító közút Kormány egyedi döntésén 
alapuló beruházás keretében történő előkészítése és megépítése kapcsán az  állami megrendelői (építtetői) 
feladatok – ideértve az  előkészítést, a  területbiztosítást, a  Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
(a  továbbiakban: KKK) feladatkörébe nem utalt terveztetést, az  előirányzat terhére megvalósuló projektek 
tanulmányterveinek előkészítését, a közbeszerzési eljárások lefolytatását, annak eredményeként a szerződéskötést, 
valamint a szerződések teljesítésének igazolását – ellátására.

 (2) Az  előirányzat felhasználása az  (1)  bekezdésben meghatározott feladatok ellátására, a  Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt.-vel (a továbbiakban: NIF Zrt.) mint a beruházás megvalósítójával kötött támogatási szerződés alapján 
történik.

 (3) A 2. § szerinti esetben a pénzügyi finanszírozás ütemezését évenként is meg kell határozni.
 (4) Az előirányzatból kifizetés a NIF Zrt., vagy a beruházás előkészítése, megvalósítása érdekében a NIF Zrt. által kötött 

szerződés alapján harmadik fél (szállító, engedményes, hatóság stb.) részére teljesíthető.
 (5) A  támogatás folyósítására a  támogatási szerződésben rögzítettek szerint részletekben történő teljesítésarányos 

előfinanszírozással vagy utófinanszírozással kerülhet sor. Folyósításra részletekben történő utófinanszírozásnál 
előleg nyújtása mellett kerülhet sor, részletekben történő előfinanszírozás esetén, ha a támogatási szerződés előírja, 
a  lezárult finanszírozási időszakok tekintetében részbeszámoló elfogadását, továbbá az  Ávr. 84.  § (4a)  bekezdése 
szerinti visszafizetési kötelezettség teljesítését követően történhet.

 (6) Az  előirányzaton rendelkezésre álló összeg növekedése esetén a  támogatás összege feladatbővülés miatt 
megnövelhető.

10. §  Az előirányzat kezelő szerve a KKK. Az előirányzat pénzügyi lebonyolítására szolgáló számla felett a KKK rendelkezési 
joggal bír, ellátja az  előirányzat tekintetében a  teljesítésigazolást, az  érvényesítést és az  utalványozást, végzi 
az előirányzattal kapcsolatos könyvvezetési feladatokat, részt vesz a 9. § (2) bekezdés szerinti támogatási szerződés 
előkészítésében, a forrás felhasználás támogatási szerződésben rögzítettekkel való összhangjának ellenőrzésében.

2. Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés (17-20-31-3, ÁHT: 302680)

11. § (1) Az  előirányzat az  országos, illetve az  adott beruházással érintett helyi közúthálózat fejlesztési feladatainak 
finanszírozására szolgál. Az előirányzat felhasználható a nem költségvetési forrásból megvalósuló országos, illetve 
az adott beruházással érintett helyi közúti beruházások előkészítéséhez, valamint a projektek lezárásához szükséges 
feladatok finanszírozására a miniszter által jóváhagyott felhasználási terv szerint.

 (2) Az  előirányzat felhasználása az  (1)  bekezdésben meghatározott feladatok ellátására, a  felhasználási tervvel 
összhangban a NIF Zrt.-vel mint a beruházás megvalósítójával kötött támogatási szerződés alapján történik.

 (3) Az előirányzat felhasználására a 9. § (2)–(6) bekezdéseit és a 10. §-t alkalmazni kell.

3. Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása (17-20-31-6, ÁHT: 297379)

12. § (1) Az  előirányzat célja a  Magyar Államvasutak Zrt. (a  továbbiakban: MÁV Zrt.) pályahálózatán lévő, rendkívül 
leromlott állapotú vasúti hidak, műtárgyak felújítási programjának folytatása, a  legsürgetőbb hídrekonstrukciós 
munkák elvégzése. A  vasúti hidak, műtárgyak felújítása eredményeképpen a  vasúti közlekedés biztonságának és 
versenyképességének javítása, tengelyterhelés korlátozások feloldása, sebességkorlátozások felszámolása, további 
állapotromlás megelőzése. Az  előirányzat a  MÁV Zrt. által elkészített, az  előirányzat terhére elvégzendő feladatok 
tételes – felhasználási ütemezéssel és indoklással ellátott – felhasználási javaslatát tartalmazó, a  miniszter által 
elfogadott projekt szintű intézkedési terv szerint kerül felhasználásra.

 (2) Az  előirányzat felhasználása a  MÁV Zrt.-vel mint a  beruházás megvalósítójával az  (1)  bekezdésben meghatározott 
feladatok ellátása érdekében, az intézkedési tervvel összhangban kötött támogatási szerződés alapján történik.

 (3) Az  előirányzatból kifizetés a  MÁV Zrt., vagy a  beruházás előkészítése, megvalósítása érdekében a  MÁV Zrt. által 
kötött szerződés alapján harmadik fél részére teljesíthető.
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 (4) A  támogatás folyósítására a  támogatási szerződésben rögzítettek szerint részletekben történő teljesítésarányos 
előfinanszírozással vagy utófinanszírozással kerülhet sor. A támogatás terhére előleg folyósítható.

 (5) Az előirányzat kezelő szerve a KKK. Az előirányzat pénzügyi lebonyolítására szolgáló számla felett a KKK rendelkezési 
joggal bír, ellátja az  előirányzat tekintetében a  teljesítésigazolást, az  érvényesítést és az  utalványozást, végzi 
az  előirányzattal kapcsolatos könyvvezetési feladatokat, részt vesz a  (2)  bekezdés szerinti támogatási szerződés 
előkészítésében, a forrás felhasználás támogatási szerződésben rögzítettekkel való összhangjának ellenőrzésében.

4. Akadálymentesítés a közlekedésben (17-20-31-7, ÁHT: 229111)

13. § (1) Az  előirányzat célja a  fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvényben előírt 
feladatoknak a  mindenkori országos fogyatékosügyi programnak és középtávú intézkedési tervnek megfelelő és 
a  támogatás biztosította ütemben történő megvalósítása. Az  előirányzat fedezetet nyújt továbbá a  közforgalmú 
menetrend alapján végzett személyszállításhoz történő egyenlő esélyű hozzáféréssel kapcsolatos feladatok 
finanszírozásához.

 (2) Az előirányzat felhasználása vissza nem térítendő támogatás útján történik.

5. Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése (17-20-31-9, ÁHT: 270912)

14. § (1) Az  előirányzat fedezetet biztosít az  országos úthálózat fejlesztési feladatai keretében az  állami megrendelői 
(építtetői) feladatok ellátására, ideértve az  előkészítést, a  területbiztosítást, a  KKK feladatkörébe nem utalt 
terveztetést, az  előirányzat terhére megvalósuló projektek tanulmányterveinek előkészítését, a  közbeszerzési 
eljárások lefolytatását, annak eredményeként a  szerződéskötést, valamint a  szerződések teljesítésének 
igazolását. Az  előirányzat felhasználható a  nem költségvetési forrásból megvalósuló országos közúti beruházások 
előkészítéséhez, valamint a  projektek lezárásához szükséges feladatok finanszírozására is a  miniszter által 
jóváhagyott felhasználási terv szerint.

 (2) Az  előirányzat felhasználása a  NIF Zrt.-vel mint a  kormányzati beruházás megvalósítójával kötött megállapodás 
alapján történik.

 (3) Az előirányzatból kifizetés a NIF Zrt., vagy a beruházás előkészítése, megvalósítása érdekében a NIF Zrt. által kötött 
szerződés alapján harmadik fél részére teljesíthető.

 (4) Az előirányzat kezelő szerve a KKK. Az előirányzat pénzügyi lebonyolítására szolgáló számla felett a KKK rendelkezési 
joggal rendelkezik, a  KKK ellátja a  kötelezettségvállalással, a  kötelezettségvállalás ellenjegyzésével, a  teljesítés 
igazolásával, az  utalványozással, az  utalványozás ellenjegyzésével, az  érvényesítéssel, a  könyvvezetéssel és 
a miniszter felé történő beszámolással kapcsolatos feladatokat.

6. Vasúthálózat fejlesztése (17-20-31-10, ÁHT: 246078)

15. § (1) Az  előirányzat célja a  vasúthálózat és a  hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése. Az  előirányzat fedezetet 
nyújt az  EU-társfinanszírozású vasúti projektek EU által nem finanszírozott költségeire is az  egyes projektek 
előkészítéséhez, a hatósági engedélyezéshez és a Kohéziós Alap projektek lezárásához kapcsolódóan.

 (2) Az előirányzat felhasználása a MÁV Zrt. és a NIF Zrt. -vel megkötött támogatási szerződés útján történik.

7. M-60 autópálya Pécs–Szentdénes közötti szakasz előkészítési munkálatainak teljes befejezése  
(17-20-31-11, ÁHT: 285078)

16. § (1) Az  előirányzat célja az  M60 autópálya Pécs–Szentdénes közötti szakasz előkészítési munkálatainak teljes 
befejezésének finanszírozása.

 (2) Az  előirányzat felhasználása a  NIF Zrt.-vel mint a  kormányzati beruházás megvalósítójával kötött megállapodás 
alapján történik.

 (3) Az előirányzat kezelő szerve a KKK. Az előirányzat pénzügyi lebonyolítására szolgáló számla felett a KKK rendelkezési 
joggal rendelkezik, a  KKK ellátja a  kötelezettségvállalással, a  kötelezettségvállalás ellenjegyzésével, a  teljesítés 
igazolásával, az  utalványozással, az  utalványozás ellenjegyzésével, az  érvényesítéssel, a  könyvvezetéssel és 
a miniszter felé történő beszámolással kapcsolatos feladatokat.
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8. A közösségi közlekedés összehangolása (17-20-32-1, ÁHT: 295735)

17. § (1) Az  előirányzat fedezetet biztosít a  részben pályázati úton kiválasztott kedvezményezettekkel, részben a  KTI 
Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.-vel (a  továbbiakban: KTI Nonprofit Kft.) kötött támogatási, illetve 
vállalkozási szerződésekhez.

 (2) A támogatás rendelkezésre bocsátására vissza nem térítendő támogatás útján a kedvezményezett részére történő 
elő-, vagy utófinanszírozás formájában, közvetlen kifizetéssel kerül sor.

 (3) A támogatás terhére előleg folyósítható.

18. §  Az előirányzat felhasználható a KTI Nonprofit Kft.
a) az  ágazatfinanszírozási rendszer továbbfejlesztési, kontrolling és a  monitoring rendszer működtetési 

feladataival összefüggő,
b) a  személyszállítási közszolgáltatási szerződésekben előírt szakmai feladatainak végrehajtásával, különösen 

a szolgáltatási szint szerződések (a továbbiakban: SLA rendszer) kidolgozásával, fejlesztésével összefüggő,
c) az  adott régió, térség utazási igényeinek folyamatos figyelemmel kíséréséhez, a  közlekedési alágazatok 

közötti összhang biztosításához, a  közforgalmú közlekedés igényeihez igazodó menetrendi szerkezet 
kialakításához, továbbá a  menetrendek jóváhagyására vonatkozó döntések előkészítéséhez, és az  adott 
térségben az  ügyfélszolgálati tevékenység támogatásával kapcsolatos feladatok ellátásához kapcsolódó, 
valamint

d) a 20. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásával összefüggő
működési és felhalmozási kiadásainak finanszírozására.

19. §  Az előirányzat fedezetet biztosít
a) az előirányzat céljával összefüggésben a KTI Nonprofit Kft. kutatási részfeladataira és koordinációs feladataira,
b) a közforgalmú közlekedés területén a hozzáférés esélyegyenlőségének biztosítására vonatkozó szabályozási 

javaslatok kidolgozásában való közreműködéssel összefüggő szakmai feladatokra és az  akadálymentes 
közlekedés fejlesztésével kapcsolatos feladatokra,

c) a KTI Nonprofit Kft. regionális közlekedésszervezési feladataira, ezen belül
ca) a közforgalmú közlekedés területének szakmai irányításához szükséges információbázis kezelésére, 

beleértve az ágazati statisztikai feladatokban való közreműködést,
cb) a  közlekedéspolitika megvalósításához szükséges, országos hatáskörű, szabályozást megalapozó 

kutatások, mérések és vizsgálatok végzésére,
cc) a  közforgalmú közlekedés fejlesztését szolgáló kutatástechnológiai szakterületen végzett 

monitoring és koordináló tevékenységére,
cd) a  közösségi közlekedés szervezésével és összehangolásával összefüggő feladatokban a  szakmai 

döntések előkészítésére.

20. § (1) Az előirányzat felhasználható a KTI Nonprofit Kft.
a) intelligens forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszerek kialakításával és adatcseréjének biztosításával,
b) az elektronikus jegy- és bérletrendszer átjárhatósága műszaki követelményeinek kialakításával és a vállalati 

e-ticketing rendszerek együttműködésével, a megvalósult elektronikus jegy- és bérletrendszer ellenőrzésével,
c) intelligens közlekedési rendszerek kialakításával,
d) személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó közlekedési adatok átjárhatóságának biztosításával és
e) az egységes menetrendi adatbázis és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások kialakításával és működtetésével
kapcsolatos feladatai finanszírozására.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott felhasználási célok magukban foglalják
a) a stratégiai és módszertani előkészítést,
b) a  központi koordinációs és a  tranzakciók központi feldolgozását végző szervezet kialakítását és 

működtetését, ideértve az  elszámolási funkció kialakítását, a  kártya- és eszközmenedzsment feladatok 
elvégzését és a központi háttérrendszer szoftver funkciók kiépítését és működtetését, és

c) a  kapcsolódó technológiai ajánlások és szabványok nyomon követési, hazai és külföldi kapcsolattartási és 
koordinációs feladatok ellátását.
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 (3) Támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott 
állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: Határozat) alapján 
nyújtható.

 (4) A  támogatás mértéke nem haladhatja meg a  közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó 
költséget, ideértve az ésszerű nyereséget. A támogatás mértékét a Határozat 5. cikke szerint kell megállapítani.

 (5) Ha a  kedvezményezett a  Határozat 5.  cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban 
részesül, a túlkompenzációt a Határozat 6. cikk (2) bekezdésében foglaltak alapján köteles visszafizetni.

 (6) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a (4)–(5) bekezdésben 
meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

21. §  Az  előirányzat biztosítja a  fedezetet a  19.  §-ban, valamint a  20.  § (1)  bekezdés a), b), d) és e)  pontjában 
meghatározott feladatok ellátásra, amelynek érdekében a KTI Nonprofit Kft.-vel mint kedvezményezettel a miniszter 
támogatási, illetve vállalkozási szerződést köt. Az előirányzat biztosítja a fedezetet a 20. § (1) bekezdés c) pontjában 
meghatározott feladatok finanszírozására, amelyek ellátását a  KKK – a  KTI Nonprofit Kft. bevonásával – végzi 
előirányzat-átadásról szóló megállapodás alapján.

22. § (1) Az előirányzat felhasználható a Tisza és a Bodrog folyókon, valamint a Kőrös, a Sajó és a Szamos folyókon a köteles 
kompok közlekedésbiztonságot fokozó átalakítására.

 (2) Az átalakítási feladat finanszírozása pályázati úton történik. A pályázat meghirdetéséről – a pályázati dokumentáció 
jóváhagyásával – a miniszter dönt.

 (3) A  támogatásra vonatkozó döntés közlekedésbiztonsági és szakmapolitikai, valamint a  pályázati kiírásban 
meghatározott további szempontok figyelembevételével történik. A  beérkezett pályázatok a  rendelkezésre álló 
keret mértékéig kaphatnak támogatást.

 (4) A beérkező pályázatok és a rendelkezésre álló forrás figyelembevételével prioritást élvez a helyi önkormányzat által 
üzemeltetett kompok átalakítása.

 (5) A  pályázaton való részvétel feltétele, hogy a  pályázó a  beruházás bekerülési összegének a  pályázati kiírásban 
meghatározott részét saját forrás terhére biztosítsa.

 (6) A pályázó kizárólag olyan beruházásra igényelhet támogatást, amely
a) műszakilag megfelel

aa) a hajózásra alkalmas, illetőleg hajózásra alkalmassá tehető természetes és mesterséges felszíni vizek 
víziúttá nyilvánításáról szóló 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet (a továbbiakban: KöViM rendelet) 7. § 
(1) bekezdés e) pontjának, és

ab) a  kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, 
használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 
1. számú mellékletében a  kikötőre, valamint a  komp- és révátkelőhelyre vonatkozó részletes 
szabályoknak, valamint

b) használata megfelel
ba) a  kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési 

szabályairól, valamint az  üzemeltetési szabályok alkalmazásáról szóló 49/2002. (XII. 28.) 
GKM  rendelet 12.  §-ában a  komp- és révátkelőhelyek üzemeltetési rendjére vonatkozó általános 
előírásoknak, és

bb) a  kompok és a  révek alkalmasságának és megfelelőségének vizsgálata szempontjából a  belvízi 
utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, 
az  üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet 
rendelkezéseinek.

 (7) A  támogatás csak abban az  esetben biztosítható, ha a  pályázó vállalja, hogy a  támogatási szerződés 
hatálybalépésétől számított legalább 5 éven át biztosítja a komp üzemszerű működését.

 (8) A pályázatról – a (3) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével – a miniszter dönt. A támogató 
döntésről szóló értesítéssel egyidejűleg a  kedvezményezettnek megküldésre kerül a  támogatási szerződés 
tervezete.

 (9) Az  (1)  bekezdésben meghatározott célra nyújtott támogatás a  csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági 
rendelet szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, és a  csekély összegű támogatásokról szóló 
bizottsági rendelettel összhangban nyújtható.
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9. TEN-T projektek (17-20-32-5, ÁHT: 257201)

23. § (1) Az  előirányzat célja a  transz-európai közlekedési hálózatok (a  továbbiakban: TEN-T) alapjából támogatott 
közlekedésfejlesztési projektek, valamint az  azokhoz tartozó kiegészítő munkák finanszírozása. Az  előirányzat 
terhére vasúti megvalósíthatósági tanulmányok, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, a  szárazföldi és 
a  folyami közlekedést érintő projektek végrehajtása, valamint forgalomszabályozó és információs rendszerhez 
kapcsolódó projektek kivitelezése támogatható. Az  előirányzat felhasználható azon projektek előkészítésére, 
amelyek a  2014–2020. közötti uniós pénzügyi ciklusban várhatóan eséllyel pályáznak az  Európai Összekapcsolási 
Eszköz kohéziós országok számára elkülönített forrásaira.

 (2) Az előirányzatból kifizetés a TEN-T alapból támogatott feladatokra a transzeurópai közlekedési hálózat projektjeihez 
juttatott TEN-T támogatás felhasználásáról szóló kormányrendelet szerint megkötött szerződések alapján a projektet 
megvalósító szervezetek vagy az általuk a projektek megvalósítása érdekében kötött szerződés alapján harmadik fél 
részére teljesíthető.

 (3) A TEN-T projektek előirányzat kezelő szerve a  KKK. Az  előirányzat pénzügyi lebonyolítására nyitott fizetési számla 
felett a  KKK rendelkezik, ellátja az  előirányzat tekintetében az  érvényesítést és az  utalványozást, valamint végzi 
az előirányzattal kapcsolatos könyvvezetési feladatokat.

 (4) A  KKK szükség szerint intézkedik az  Európai Uniótól származó bevételekre megnyitott és a  KKK által kezelt 
devizaszámlán és fizetési számlán rendelkezésre álló pénzeszközökből teljesítendő kifizetésekhez szükséges 
pénzeszközök technikai lebonyolítási számlára történő átvezetéséről és harmadik félnek történő átutalásáról.

 (5) A  KKK felelős az  előirányzat felhasználásához kapcsolódó szerződések, megrendelések, pénzügyi teljesítések, 
követelések nyilvántartásáért és archiválásáért, az  előirányzat eszközeivel és forrásaival kapcsolatos leltározási és 
leltárkészítési teendők elvégzéséért. A KKK felelős a kincstárral való folyamatos kapcsolattartás keretében a napi és 
a havi kincstári adatszolgáltatások ellenőrzéséért és egyeztetéséért.

24. § (1) Az  előirányzat vonatkozásában az  „IRIS Europe III” TEN-T projekt megvalósításában a  Rádiós Segélyhívó és 
Infokommunikációs Országos Egyesület megvalósító szervezetként vesz részt, és ellátja a  miniszterrel kötött 
támogatási szerződésben meghatározott feladatokat.

 (2) A  TEN-T projektek előirányzat vonatkozásában a  Tanulmányok a  22. számú kiemelt fontosságú vasúti projekt 
kidolgozásához TEN-T projekt megvalósításában a  MÁV Zrt. megvalósító szervezetként vesz részt, és ellátja 
a miniszterrel kötött támogatási szerződésben meghatározott feladatokat.

10. Belvízi hajózási alapprogram (17-20-32-6, ÁHT: 245823)

25. § (1) Az  előirányzat célja a  belvízi hajózási piac működtetésének és egyensúlyának fenntartása érdekében, piaczavar 
esetén a  szükséges intézkedésekhez forrás biztosítása. Az  előirányzat szolgálja az  uniós acquis részeként előírt 
forráslétesítés elvégzését.

 (2) Az  előirányzat piaczavar esetén történő felhasználását és a  kötelezettségeket a  Belvízi Hajózási Alapprogram 
működtetésének részletes szabályairól szóló 29/2003. (V. 8.) GKM rendelet határozza meg.

11. Győri útfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó kompenzációs intézkedések (17-20-32-8,  
ÁHT: 331640)

26. § (1) Az előirányzat célja a győri keleti iparterülethez kapcsolódó útfejlesztés terület-előkészítő munkáival kapcsolatban 
felmerülő Natura 2000 terület kármérséklése, kompenzációja.

 (2) Az  előirányzat felhasználására a  Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.-vel mint kedvezményezettel az  (1)  bekezdésben 
meghatározott feladat ellátására kötött támogatási szerződés alapján, vissza nem térítendő támogatás formájában 
a kedvezményezett részére történő kifizetéssel kerül sor.

 (3) A támogatás terhére előleg folyósítható.

12. Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok (17-20-32-11, ÁHT: 333717)

27. § (1) Az  előirányzat a  közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi 
forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 188/1996. 
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Korm.  rendelet) 2.  § (1)  bekezdés a)–c)  pontjaiban meghatározott feladatokra, valamint a  közlekedési szakképzési 
feladatok megvalósítására használható fel.

 (2) Az előirányzat felhasználása a Korm. rendelet alapján befolyó bevételekre vonatkozóan a miniszter által jóváhagyott 
intézkedési terv alapján történik, amelynek tartalmaznia kell legalább a részfeladatok megvalósításához szükséges 
finanszírozást és a forrás felhasználásának felelőseit.

 (3) Az  előirányzaton rendelkezésre álló támogatás terhére a  miniszter a  közlekedésbiztonsági forgalomtechnikai 
beavatkozások és e-Call témájú „HeERO” projekt tárgyú feladatok ellátására a  KKK-val előirányzat-átadásról szóló 
megállapodást, a  közlekedési szakképzési feladatok ellátására a  Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a  továbbiakban: 
NMH) Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóságával vagy a  Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával mint 
kedvezményezettel támogatási, illetve vállalkozási szerződést köt. Amennyiben az  előirányzat felhasználására 
támogatási szerződés keretében kerül sor, az  előirányzat felhasználására vissza nem térítendő támogatás 
formájában a  kedvezményezett részére történő kifizetéssel kerül sor. Vállalkozási szerződés a  megjelölteken túli 
vállalkozóval is köthető.

 (4) A támogatás terhére előleg folyósítható.

13. Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok (17-20-32-12, ÁHT:333728)

28. § (1) Az  előirányzat a  közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi 
felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a  gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési 
hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 5.  § (3)  bekezdésében meghatározott feladatok 
finanszírozására használható fel.

 (2) Az  előirányzat felhasználására megrendelő, vállalkozási, megbízási, illetve támogatási szerződés útján kerül sor. 
Vissza nem térítendő támogatás nyújtása a  KTI Nonprofit Kft., mint kedvezményezett részére történő kifizetéssel 
történik.

 (3) A támogatás terhére előleg folyósítható.

14. Zajtérképezés EU tagállami feladatai (17-20-32-13, ÁHT: 296302)

29. § (1) Az  előirányzat célja a  közlekedés okozta zajszennyezés csökkentése érdekében szükséges monitoring feladatok 
ellátása, a  jogszabályok megalapozását szolgáló adatgyűjtés, mérések, a  különböző beavatkozások környezeti 
hatásainak előrebecslése, továbbá a  környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló, 2002. június 25-i  
2002/49/  EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a  környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 
280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti stratégiai zajtérképezéshez kapcsolódó feladatok elvégzése az  állami 
kezelésben lévő nagyforgalmú közutak és vasútvonalak vonatkozásában.

 (2) Az  előirányzat felhasználására a  miniszter támogatási szerződést köt a  KTI Nonprofit Kft.-vel mint 
kedvezményezettel.

15. Útpénztár (17-20-32-14, ÁHT: 265690)

30. § (1) Az  előirányzat – a  koncessziós szerződés keretében vagy a  KKK vagyonkezelésében nem álló, magántőke 
bevonásával megvalósult vagy megvalósuló országos közúthálózat és azok tartozékai kivételével – az  országos 
közúthálózat, valamint az  Országos Közúti Adatbankban szereplő közúthálózati elemek, illetve a  Magyar Állam 
tulajdonában álló, az Országos Közúti Adatbankban nem szereplő közutak üzemeltetését, karbantartását, felújítását 
és fejlesztését szolgálja.

 (2) Az  előirányzat felhasználható a  koncessziós szerződés keretében vagy a  KKK vagyonkezelésében nem álló, 
magántőke bevonásával, valamint egyéb forrásból megvalósult vagy megvalósuló országos közúti hálózati elemek 
és azok tartozékai, műtárgyai fejlesztéséhez szükséges állami feladatok (területszerzés, minőségvizsgálatok, 
építtetői tevékenységek) finanszírozására, közútkezelői kötelezettségek finanszírozására, programszerű, 
egyéb karbantartási feladatok ellátására, a  gyorsforgalmi utak nélküli országos közúthálózattal kapcsolatos 
–  az  üzemeltetési, karbantartási és útügyi műszaki-gazdasági szolgáltatások ellátásából adódó – közútkezelői 
kötelezettségek finanszírozására, programszerű, egyéb karbantartási feladatok ellátására, az  országos 
közúthálózattal kapcsolatos központi üzemeltetési feladatok ellátására és költségek viselésére, a  díjpolitika 
kialakításával, a  szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel és a  kincstári költségekkel összefüggő kiadások 
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fedezetére, a használati díj és pótdíj beszedésének és a használati jogosultság ellenőrzésének költségeire, a NIF Zrt. 
működési kiadásainak fedezetére.

 (3) Az  előirányzat felhasználható az  országos közúthálózat – kivéve a  koncessziós szerződés keretében üzemeltetett, 
vagy a  KKK vagyonkezelésében nem álló, magántőke bevonásával megvalósult és megvalósuló országos 
közutak – műtárgyai és tartozékai fejlesztésére, ezen belül új út és híd építésére, út- és hídrekonstrukciós munkára, 
az  országos közúthálózat fejlesztésével és felújításával kapcsolatos területbiztosítások költségeire, valamint a  KKK 
vagyonkezelésében lévő ingatlanok hasznosításához szükséges területszerzésre, a szükséges közművek átépítésére, 
kiépítésére, a közlekedési létesítmények megvalósításához szükséges akadálymentesítésre, a felújítási és fejlesztési 
feladatokkal kapcsolatos előkészítési, tervezési, környezeti kár-mentesítési, gazdaságossági és minőségvizsgálati 
feladatokra, az  európai uniós forrásból megvalósult, az  országos közúthálózatot érintő pályázatokkal kapcsolatos, 
a miniszter által jóváhagyott utólagos szakmai feladatokra, az útügyi kutatási, műszaki fejlesztési tevékenységekre, 
úthálózat-védelmi feladatokra, úthálózat felújítási, felújítás tervezési feladataira.

 (4) Az előirányzat kezelő szerve a KKK.
 (5) A  KKK ellátja a  kötelezettségvállalással, a  kötelezettségvállalás ellenjegyzésével, a  teljesítés igazolásával, 

az  utalványozással, az  utalványozás ellenjegyzésével, az  érvényesítéssel, a  könyvvezetéssel és a  miniszter felé 
történő beszámolással kapcsolatos feladatokat. A  KKK az  országos közutak vagyonkezelőjeként működteti 
az országos közúthálózat – kivéve a koncessziós szerződés keretében vagy magántőke bevonásával megvalósult és 
megvalósuló országos közutak – vagyonnyilvántartását.

 (6) Az előirányzat kezeléséhez és működtetéséhez kapcsolódó költségek mértéke nem lehet több mint az előirányzat 
kiadási előirányzatának 5%-a.

 (7) Az előirányzat terhére visszatérítési kötelezettséggel támogatás (kölcsön) nem nyújtható, előleg nem folyósítható, 
továbbá az előirányzatot megillető követelésről lemondani csak jogszabályban meghatározott esetben lehet.

 (8) Az előirányzat a Magyar Közút Nonprofit Zrt., az Állami Autópálya Kezelő Zrt., a Nemzeti Közlekedési Hatóság, illetve 
a NIF Zrt. KKK-val kötött szerződése útján kerül felhasználásra.

16. A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai (17-20-32-18, ÁHT: 205678)

31. § (1) Az  előirányzat célja az  ország közlekedésbiztonságának javítása, a  közúti balesetek megelőzése. Az  előirányzat 
felhasználható a 188/1996. Korm. rendeletben meghatározott célokra, feladatokra.

 (2) Az előirányzat pénzügyi fedezetét a 188/1996. Korm. rendelet határozza meg. Az előirányzat terhére végrehajtandó 
feladatokat a 188/1996. Korm. rendelet szerinti közlekedésbiztonsági akcióprogram és intézkedési terv tartalmazza. 
Az  intézkedési tervnek tartalmaznia kell a  részfeladatok megvalósításához szükséges finanszírozást és a  forrás 
felhasználásának felelőseit. Az  előirányzat fedezetül szolgál a  miniszternek az  intézkedési tervben szereplő, 
a felelősségi körébe tartozó feladatai ellátásához.

 (3) „A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai” előirányzat fedezetül szolgál a KTI Nonprofit Kft. által ellátott, 
a  környezetvédelmi hozzájárulás felhasználásával kapcsolatos közlekedésbiztonsági és a  közlekedés okozta 
környezeti hatások kutatás-fejlesztési részfeladataira és azok koordinációjára. Ezzel összefüggésben a  közúti 
közlekedésbiztonság egyes állami feladatai előirányzat terhére a KTI Nonprofit Kft. által kizárólagos joggal ellátott 
feladatokat a (4)–(9) bekezdés állapítja meg.

 (4) Az  előirányzat fedezetet biztosít a  közlekedésbiztonság és a  közlekedés környezeti hatásai szakterületen a  hazai 
és nemzetközi jogszabályokban előírt adatgyűjtéshez, szabályozást megalapozó mérésekhez és vizsgálatok 
végzéséhez, amelyek eredményei hozzájárulnak a minisztérium közlekedésbiztonsági stratégiaalkotó munkájához, 
a közlekedésbiztonsági kutatási-technológiafejlesztési szakterületen monitoring és koordináló tevékenységhez.

 (5) A  közúti járművek közlekedésbiztonságának fokozása érdekében az  előirányzat forrást biztosít a  forgalomba 
helyezésre és a forgalomban tartásra vonatkozó szabályozások és vizsgálati eljárások szakmai előkészítéséhez.

 (6) Az  előirányzat fedezetül szolgál a  közlekedés okozta lég-, zaj- és talajszennyezés csökkentéséhez, a  közlekedés 
klímavédelmi feladatainak ellátásához, a  közlekedés energiahatékonyságának növelése érdekében szükséges 
feladatokhoz. Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a környezetkímélő és energiatakarékos közlekedéssel 
összefüggésben a  jogszabályok megalapozását szolgáló adatgyűjtések és mérések, monitoring feladatok ellátása, 
valamint a Rendszeres Környezetvédelmi Felülvizsgálat adatbázis működtetése.

 (7) Az  előirányzat forrást biztosít az  oktatással, képzéssel, vizsgáztatással, pálya- és jármű műszaki biztonsággal, 
szabályozás-előkészítéssel összefüggő kutatási-fejlesztési és mérés-vizsgálati közlekedésbiztonsági feladatokhoz.



54628	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	95.	szám	

 (8) Az előirányzat terhére kerül működtetésre az EU-ENSZ EGB Jármű-műszaki Koordinációs Központ, amely keretében 
történik a  gépjárművek forgalomba-helyezésével és forgalomban tartásával kapcsolatos nemzetközi előírások 
honosítása, az ágazatirányítás, valamint az állami és hatósági feladatok végrehajtása.

 (9) Az  előirányzat célja továbbá a  közlekedésre neveléstől a  járművezető képzésig átfogó program keretében 
a  közlekedés biztonságának fokozása, a  közlekedési kultúra növelése, a  közlekedési szabályok és a  helyes 
közlekedési magatartásformák megismertetése érdekében, új módszerek és új tananyagok alkalmazásával 
a képzésfejlesztés és a téma köré csoportosuló tevékenységek, szervezetek által létrehozott tudásbázis összefogása, 
koordinálása, a Közlekedésbiztonsági Módszertani, Képzési és Oktatási Centrum kialakításával.

 (10) Az  előirányzat felhasználására megbízási, vállalkozási, illetve támogatási szerződés útján kerül sor. Vissza nem 
térítendő támogatás nyújtására az  (1)–(6) és (8)–(9)  bekezdéseiben meghatározott feladatok ellátása érdekében 
a  KTI Nonprofit Kft. mint kedvezményezett részére történő közvetlen kifizetéssel kerül sor. A  (7)  bekezdésben 
meghatározott feladatot a  Nemzeti Közlekedési Hatóság a  KTI Nonprofit Kft. bevonásával látja el. A  támogatás 
terhére előleg folyósítható.

17. Beruházás ösztönzési célelőirányzat (17-20-33-1, ÁHT: 197524)

32. §  Az  előirányzat a  Kormány egyedi döntéseivel megítélhető regionális beruházási támogatás szabályairól és 
a Beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásának szabályairól szóló kormányrendelet alapján használható fel.

18. Turisztikai célelőirányzat (17-20-33-2, ÁHT: 030164)

33. §  Az  előirányzat a  Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló miniszteri 
rendelet alapján használható fel.

19. Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat (17-20-33-3, ÁHT: 294835)

34. §  Az előirányzat a gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló miniszteri 
rendelet alapján használható fel.

20. Területfejlesztési célelőirányzat (17-20-33-4, ÁHT: 302735)

35. § (1) A területfejlesztési célelőirányzat (a továbbiakban: TFC) terhére a miniszter forrást biztosíthat
a) területfejlesztési intézményrendszeri feladatok vonatkozásában

aa) a megyei önkormányzatok,
ab) a regionális fejlesztési ügynökségek,
ac) a Balaton Fejlesztési Tanács részére,

a területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló törvényben meghatározott feladatokhoz kapcsolódó 
tevékenységeikhez és egyes szakmai projektjeik végrehajtásához és a  regionális fejlesztési ügynökségek 
tőkehelyzetének rendezéséhez;
b) területfejlesztési, fejlesztéspolitikai szakmai háttérfeladatok vonatkozásában

ba) a  Széchenyi Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez és szakmai 
programjainak megvalósításához,

bb) az  Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer 2013. évi működéséhez és 
szakmai feladatok ellátásához,

bc) az  ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a  továbbiakban: 
ESZA Nonprofit Kft.) közhasznú feladatai, különösen egyes hazai és európai uniós támogatási 
konstrukciók közreműködő szervezeti feladatai ellátásához – kivéve a  Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökséggel (a  továbbiakban: NFÜ) megkötött SLA keretében elszámolt tevékenységek 
költségét –, továbbá egyes szakmai feladatai végrehajtásához,

bd) a  Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(a  továbbiakban: NKEK Nonprofit Kft.) közhasznú feladatai, különösen egyes hazai és európai 
uniós támogatási konstrukciók közreműködő szervezeti feladatai ellátásához – kivéve a  NFÜ-vel 
megkötött SLA szerződés keretében elszámolt tevékenységek költségét –, továbbá egyes szakmai 
feladatai végrehajtásához,
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be) egyéb területfejlesztési, fejlesztéspolitikai szakmai feladatok ellátásához;
c) az ELI-HU Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére

ca) a szervezet más támogatási szerződései keretében el nem számolható működési költségeire,
cb) legfeljebb 500 millió forint összegig, az európai uniós és ahhoz kapcsolódó központi költségvetési 

forrás felhasználásával összefüggő, érvényes támogatási szerződés alapján fizetendő általános 
forgalmi adó megelőlegezéséhez;

d) a  kincstár korábbi évek területfejlesztési pályázati rendszereivel kapcsolatos tevékenységének 
finanszírozásához.

 (2) A  miniszter az  (1)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti kedvezményezettekkel egyedi döntés alapján támogatási 
szerződést köt. A  támogatás rendelkezésre bocsátására a  kedvezményezett részére történő kifizetéssel kerül sor. 
A  kedvezményezett részére nyújtott támogatás a  támogatási szerződésben rögzített módon, előfinanszírozás 
vagy utófinanszírozás keretében folyósítható. Az  (1)  bekezdés b)  pont be)  alpontja szerinti feladatokra 
a közbeszerzésekről szóló törvény alapján kiválasztott szervezettel megbízási vagy vállalkozási szerződés is köthető.

 (3) Az (1) bekezdés d) pontja alapján megbízási szerződés kerül megkötésre.
 (4) Az (1) bekezdés a) és b) pontjai, valamint a c) pont ca) alpontja alapján vissza nem térítendő, az (1) bekezdés c) pont 

cb) alpontja alapján visszatérítendő támogatás biztosítható.
 (5) Az  (1)  bekezdés a)  pont ab)  alpontja szerinti kedvezményezettekkel kötött támogatási szerződés keretében 

a  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló törvényben meghatározott feladatokhoz kapcsolódó 
tevékenységek körében az  európai uniós támogatási konstrukciók közreműködő szervezeti feladatai ellátása 
kapcsán az NFÜ-vel megkötött SLA szerződés keretében elszámolt tevékenységek költségei nem számolhatóak el.

 (6) Az ELI-HU Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság az (1) bekezdés c) pont cb) alpontja alapján nyújtott támogatást 
– a  (4)  bekezdésben foglaltakkal összhangban – tárgyév szeptember 30-ig köteles visszafizetni. A  támogatás 
visszatérülése az (1) bekezdésben foglalt feladatok ellátására fordítható.

36. § (1) A TFC-t illetik
a) a Budapest Agglomerációs Fejlesztési Tanács támogatása előirányzat,
b) az Egyéb területfejlesztési intézmények működésének támogatása előirányzat,
c) a Kiemelt térségek területfejlesztése (Velencei-tó, Tisza-tó, Dunakanyar, M8, natúrparkok) előirányzat,
d) a Vidékfejlesztési menedzserek foglalkoztatásának támogatása előirányzat,
e) az Üzletre hangolva előirányzat,
f ) a Nemzetközi jelentőségű, kiemelt KFI programok előirányzat
g) a Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása előirányzat,
h) a Balaton Fejlesztési Tanács támogatása előirányzat,
i) a Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásainak támogatása előirányzat,
j) a Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásainak támogatása előirányzat,
k) a Megyei Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásainak támogatása előirányzat,
l) a Területfejlesztési háttérintézményi feladatok előirányzat,
m) a Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatokat szolgáló előirányzat és
n) a Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása előirányzat
terhére megítélt, de visszavont támogatásokból, azok visszatérüléssel összefüggő esetleges járulékaiból származó 
bevételek, amelyek a 35. § (1) bekezdésében szereplő feladatok ellátásához használhatók fel.

 (2) A TFC-t terhelik az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok kapcsán felmerülő fizetési kötelezettségek.

21. Agrármarketing célelőirányzat (17-20-33-5, ÁHT: 333739)

37. §  Az  előirányzat az  Agrármarketing Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 
miniszteri rendelet alapján használható fel.

22. Központi fejlesztési feladatok (17-20-33-7, ÁHT: 258301)

38. § (1) Az előirányzat terhére a miniszter forrást biztosíthat
a) területfejlesztési tervezésre, képzésre, elemzésre, kutatásfejlesztésre és a  területfejlesztéssel kapcsolatos 

kommunikációra;
b) a támogatási rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására;
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c) transznacionális együttműködés keretében megvalósuló projektekre;
d) a 2011-es magyar EU-elnökség területfejlesztési feladatainak előkészítésére;
e) a  Balatoni Kistelepülések Szennyvízkezelési Programja keretében az  új építéshez kapcsolódó egyedi 

szennyvízkezelési berendezések létesítése tervezésének és kivitelezésének támogatására;
f ) a központi pályázati rendszer támogatási keretösszegére.

 (2) Az előirányzat a 2010. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásáról szóló kormányrendelet alapján 
kerül felhasználásra.

23. Decentralizált területfejlesztési programok (17-20-33-8, ÁHT: 258312)

39. §  Az  előirányzat a  2008. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 
kormányrendelet alapján használható fel.

24. Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat (17-20-33-10, ÁHT: 262845)

40. § (1) Az előirányzat célja
a) a vállalkozások versenyképességének javítása,
b) a vállalati beruházások támogatása, kiemelten a technológiai korszerűsítés ösztönzése,
c) a  környezetvédelmi szempontú technológiaváltás, a  hazai környezetvédelmi ipar termelésének és 

szolgáltatásának növelése,
d) az induló vállalkozások támogatása,
e) a  vállalkozói inkubátorházak létesítésének és fejlesztésének elősegítése, szolgáltatásaik igénybevételének 

támogatása,
f ) a vállalkozói ismeretek elsajátítása, a vállalkozói kultúra fejlesztése és a vállalkozói szellem erősítése,
g) a vállalkozások vezetési színvonalának, gazdasági tevékenységének javulását szolgáló módszerek elsajátítása 

és elterjesztése, a tanácsadási szolgáltatások igénybevételének támogatása,
h) a  korszerű vállalatirányítási, minőségi, környezeti és egyéb hazai és közösségi szabványok, tanúsítványok 

bevezetésének támogatása,
i) a vállalati humánerőforrás-fejlesztés és -képzés,
j) a piaci információhoz való hozzáférés elősegítése, piacra jutás elősegítése,
k) az  országos és helyi piaci zavarok megelőzése, mérséklése és megszüntetése, piaci megfigyelési rendszer 

működtetése,
l) a vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése,
m) a  kis- és középvállalkozások innovációs képességének fejlesztése, kutatás-fejlesztési és innovációs 

tevékenységének ösztönzése,
n) a szellemi tulajdon védelmének támogatása,
o) a logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése,
p) a vállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférésének megkönnyítése,
q) a tőzsdei bevezetés megkönnyítése,
r) a működőtőke-befektetések ösztönzése,
s) az  Európai Közösség és egyéb nemzetközi szervezetek programjaiban való részvétel és tagdíj 

társfinanszírozása,
t) a  befektetésösztönzés elősegítése az  országimázskép bemutatását szolgáló sajtó- és kommunikációs 

tevékenység útján,
u) a gazdaságstratégiai feladatok megalapozását szolgáló kutatási és szakmai tevékenység támogatása.

 (2) Az  előirányzat terhére az  (1)  bekezdésben meghatározott célokra vissza nem térítendő támogatás, illetve 
kamattámogatás és garanciadíj-támogatás nyújtható.
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25. Kis-és középvállalkozói célelőirányzat (17-20-33-11, ÁHT: 229166)

41. § (1) Az előirányzat a következő célok megvalósításának támogatására szolgál:
a) a vállalkozásindításhoz szükséges feltételek megteremtése,
b) a  vállalkozói ismeretek és az  Európai Közösség előírásainak elsajátítása, valamint a  vállalkozói kultúra 

fejlesztése, beleértve az  ezzel kapcsolatos képzési programok szervezését és lebonyolítását, továbbá 
módszertani és oktatási anyagok készítését,

c) a  KKV-k vezetési színvonalának, gazdasági tevékenységének javulását szolgáló módszerek elsajátítása és 
elterjesztése,

d) műszaki-gazdasági, üzleti, valamint az  európai közösségi szabályokról, pályázatokról szóló információk 
nyújtása, a szolgáltatandó információk gyűjtése, kiértékelése és terjesztése,

e) a  technológia fejlesztése és a  termékek, szolgáltatások minőségi színvonalának növelése révén 
a versenyképesség javítása,

f ) a beszállítói kapcsolatok kialakulásának és megerősödésének előmozdítása,
g) a hitelhez jutás lehetőségeinek bővítése,
h) az innovációs képesség fejlesztése,
i) a kül- és belpiaci lehetőségek feltárása, a piacra jutás elősegítése, valamint a kereskedelmi hálózat fejlesztése,
j) a KKV-k közötti termelési, értékesítési, beszerzési együttműködés és a piacon való közös fellépés elősegítése,
k) a  KKV-k egymással, illetve kutató-fejlesztő intézményekkel közösen végzett kutatásai, vagy a  kutatási 

eredmények átvételének, valamint azok gyakorlatba történő átültetési feltételeinek megteremtése,
l) az adminisztratív terhek csökkentése,
m) az Európai Közösség programjaiban való magyar részvétel biztosítása (tagdíj és társfinanszírozás),
n) a KKV-k minősítése (rating),
o) a KKV-k fejlesztéséhez kapcsolódó konferenciák, rendezvények szervezése, lebonyolítása,
p) a KKV-k fejlesztési stratégiáját megalapozó kutatások, elemzések, tanulmányok készítése,
q) alapszintű és emelt szintű tanácsadás a KKV-k részére,
r) a környezetvédelmi hatású fejlesztések elősegítése,
s) a szellemi tulajdon védelmének elősegítése, a szellemi tulajdon védelme tudatosságának fejlesztése,
t) a piaci információkhoz való hozzájutás esélyegyenlőségének biztosítása,
u) a vállalkozások versenyképességének javítása,
v) a vállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférésének megkönnyítése,
w) a tőzsdei bevezetés megkönnyítése.

 (2) Az előirányzat terhére az (1) bekezdésben meghatározott célokra vissza nem térítendő támogatás nyújtható.

26. Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása (17-20-33-15, ÁHT: 294968)

42. § (1) Az előirányzat az e §-ban foglalt feladatok ellátását szolgálja az alábbiak szerint:
a) hozzájárulás biztosítása

aa) a regionális fejlesztési tanácsok,
ab) a megyei területfejlesztési tanácsok,
ac) a kistérségi fejlesztési tanácsok,
ad) egyes térségi fejlesztési tanácsok (a továbbiakban együtt: Támogatott)

a területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló törvényben előírt feladataihoz kapcsolódó tevékenységekhez 
[az a) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: támogatás];
b) a  VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által 

működtetett Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer működésének tárgyévi 
támogatása;

c) egyes területfejlesztési, illetve fejlesztéspolitikai háttérintézményi feladatok ellátásának támogatása;
d) a  Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó egységes kommunikációjának 

finanszírozása.
 (2) Az (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti jogcímek esetén a Támogató – az (1) bekezdés szerinti szervezetekkel, azokkal 

egyeztetve – szerződést köt, amely rendelkezik a  forrás ellenében biztosítandó feladatok meghatározásáról, 
a folyósítás rendjéről, a beszámolási kötelezettség módjáról, a nem teljesítés esetén alkalmazandó szankciókról.
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27. Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok (17-20-33-18, ÁHT: 294824)

43. § (1) Az előirányzat terhére a miniszter forrást biztosíthat:
a) a  támogatáspolitikával és fejlesztéspolitikával összefüggő képzésre, elemzésre, kutatásfejlesztésre, 

rendezvényekre és kommunikációra,
b) az  előirányzat és a  jogelőd előirányzatok terhére működtetett támogatási rendszer keretében kötött 

támogatási szerződések kezelésével kapcsolatos feladatokra,
c) a 2011-es magyar EU-elnökség fejlesztéspolitikai feladatainak végrehajtására,
d) a  Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése programhoz kapcsolódó önkormányzati infrastrukturális fejlesztések 

támogatására,
e) a központi pályázati rendszer támogatási keretösszegére.

 (2) Az  előirányzat további célját, felhasználási szabályait és az  előirányzatból támogatásban részesülő 
kedvezményezettek körét a  területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatokat szolgáló előirányzat 
felhasználásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet határozza meg.

28. A Várkert Bazár rekonstrukciója (17-20-33-19, ÁHT: 339728)

44. § (1) Az  előirányzat a  Várkert Bazár, mint a  Világörökség részeként védett Duna-parti panoráma egyik legjelentősebb 
műemléke rekonstrukciójához használható fel. Az előirányzat fedezetet nyújt:
a) a  Várkert Bazár rekonstrukciója során az  eddigi szondázó restaurátori és más műemléki kutatások során 

felszínre nem került örökségvédelmi leletek és értékek feltárására és megőrzésére,
b) festőrestaurátori és más restaurátori tevékenységek elvégzésére,
c) színpadtechnikai eszközpark audiovizuális eszközeinek fejlesztésére,
d) a  Várgondnokság Nonprofit Kft.-nek mint kedvezményezettnek az  NFÜ-vel kötött támogatási szerződés 

keretében, a Várkert Bazár rekonstrukciójából adódó feladatai ellátása kapcsán felmerülő el nem számolható 
költségeire.

 (2) Az  előirányzat felhasználása a  Várgondnokság Nonprofit Kft.-vel mint kedvezményezettel az  (1)  bekezdésben 
meghatározott feladatok ellátására kötött támogatási szerződés alapján, vissza nem térítendő támogatás 
formájában a kedvezményezett részére történő kifizetéssel történik. A támogatás terhére előleg folyósítható.

 (3) Az  (1)  bekezdés alapján nyújtott támogatás az  Európai Bizottság SA. 34770 (2012/N-2) számú határozatával 
összhangban – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (3) bekezdés d) pontjának hatálya alá tartozó 
kulturális támogatás.

29. Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció (17-20-34-1, ÁHT: 302768)

45. § (1) Az előirányzat célja:
a) az  általános nyomtatványkitöltő űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás és a  kapcsolódó szolgáltatásokat 

biztosító szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás működtetését biztosító rendszer üzemeltetése, 
az  ezzel közvetlenül összefüggő feladatok ellátása, az  EU elektronikus ügyintézési folyamataiba való 
bekapcsolódás, valamint a  Kormányzati Portál, az  Ügyfélkapu (1-2), az  Elektronikus adó- és járulékbevallás, 
a  Kormányzati Ügyfél-tájékoztató Központ, az  eLevéltár, illetve az  Informatikai Biztonsági Központ és 
a Központi azonosító, hitelesítő rendszer működtetésének biztosítása,

b) a  Közháló (Köznet-Sulinet) országos lefedettségű szélessávú infokommunikációs hálózat működtetésének 
biztosítása,

c) a Védelemszervezési és Légi riasztási rendszer fenntartási kötelezettségeinek biztosítása, valamint a Védelem- 
és biztonságfejlesztési hírközlési céltartalék-képzési program finanszírozása,

d) a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 346/2010. Korm. 
rendelet) 1. mellékletében meghatározott azon hálózatok működtetése, amelyek esetében a működtetéshez 
szükséges forrást a hálózatgazdák a 2011–2012. évben átadták a miniszter mint fejezetgazda részére,

e) a  készenléti szervek biztonságos, gyors, elektronikus kommunikációját biztosító rendszer (EDR rendszer) 
üzemeltetésének biztosítása,

f ) a  központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások nyújtásának, az  igénybevevők 
informatikai és telekommunikációs eszközökkel történő ellátásának, valamint az  ilyen eszközök 
működtetésének biztosítása,
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g) a  346/2010. Korm. rendeletben foglaltak értelmében indított Nemzeti Közigazgatási Kommunikációs 
Infrastruktúra projekt I. szakaszának megvalósításával az EKG gerinchálózat felhordó hálózatainak biztosítása 
és ennek finanszírozása,

h) a  Tisztaszoftver program keretében a  köz- és felsőoktatás működéséhez szükséges jogtiszta szoftverek 
biztosítása, valamint az  igénybevételükhöz szükséges bevezetés támogatási, illetve logisztikai szolgáltatás 
nyújtása,

i) Elektronikus fizetési és elszámolási rendszer működtetésének biztosítása,
j) az EKOP kormányzati informatikai projektek végrehajtásának felgyorsítása érdekében egyszemélyi felelősség 

kialakításának biztosítása az európai uniós szabad források felhasználásához szükséges intézkedésekről szóló 
1345/2012. (IX. 7.) Korm. határozat rendelkezéseinek megfelelően.

 (2) Az  előirányzat felhasználásának alapjául a  NISZ Zrt., valamint egyéb, a  Kormány által rendeletben kijelölt 
kormányzati célú hírközlési szolgáltatóval megkötött közszolgáltatási (SLA) szerződés, a  Nemzeti Információs 
Infrastruktúra Fejlesztési Intézettel, továbbá a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséggel kötött előirányzat-
átadási megállapodás szolgál.

30. Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok (17-20-34-2, ÁHT: 295757)

46. § (1) Az előirányzat forrást biztosít
a) az  információs társadalom fejlődését akadályozó tényezők felszámolása és a  digitális írástudás szintjének 

emelése érdekében a közösségi terek működtetésének és fejlesztésének biztosítására,
b) a miniszter felelősségi körébe tartozó információbiztonsági és információvédelmi feladatok ellátására,
c) az infokommunikációs és hírközlési ágazatot érintő stratégiai megalapozó, műszaki, gazdasági és jogi elemző 

tevékenység ellátására,
d) a miniszter felelősségi körébe tartozó informatikai és hírközlési ágazati szakképzési feladatok ellátására,
e) a  c)  pontban meghatározott stratégiai irányvonalakat követő legjobb gyakorlatok kialakítására, 

az infokommunikációs ágazatot érintő alkalmazások fejlesztésére, népszerűsítésére és elterjesztésére,
f ) a közadatvagyon hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátására,
g) a hazai űrkutatással és űriparral kapcsolatos feladatok ellátására, valamint az űrkutatási, űripari nemzetközi és 

hazai szervezetekben való részvétel tagdíjára,
h) az ágazattal összefüggő speciális szakfordítási, hitelesítési feladatok ellátásának biztosítására, valamint
i) az  információs és kommunikációs technológia helyi közösségek számára történő befogadásának erősítését, 

a lakossági életminőség javítását célzó tájékoztatók, konferenciák, motivációs programok megvalósítására.
 (2) Az  (1)  bekezdésben megfogalmazott célok teljesítése érdekében a  miniszter az  NT Nemzetközi Technológiai 

Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (a  továbbiakban: NT NKft.), az  NMH-val, valamint az  űrkutatási ágazatban működő 
szervezetekkel egyedi döntés alapján mint kedvezményezettel támogatási, illetve vállalkozási szerződést köt.

 (3) Az előirányzat felhasználása részben a pályázati úton nyertes, vagy a (2) bekezdés szerinti kedvezményezettel kötött 
támogatási szerződés alapján vissza nem térítendő támogatás formájában a  kedvezményezett részére történő 
kifizetéssel, részben vállalkozási szerződés útján, valamint tagdíj formájában kerül sor. A kedvezményezett részére 
nyújtott támogatásból előleg folyósítható.

47. § (1) Az előirányzat felhasználása során a hazai közösségi terek részére pályázat írható ki.
 (2) A pályázat meghirdetéséről a miniszter dönt.
 (3) A pályázati döntés általános kritériumai:

a) a közösségi térben nyújtott szolgáltatások száma;
b) a projekt helyszínét biztosító település lélekszáma;
c) a közösségi tér nyitva tartása;
d) a projektterv támogatási célokkal való összhangja;
e) a pályázatból megvalósítandó projekt hosszú távú működésének finanszírozása, fenntarthatósága – akár más 

alvállalkozói tevékenység révén;
f ) a  tervezett feladatok, szolgáltatások hozzájárulása a  településen az  e-közszolgáltatások és az  internet 

használatának elterjedéséhez.
 (4) A pályázati kiírás a (3) bekezdésben felsoroltakon kívül további kritériumokat is meghatározhat.
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 (5) A támogatásra a miniszter által felkért három főből álló bíráló bizottság tesz javaslatot. A pályázati bíráló bizottság 
a  munkájába tanácskozási és véleményezési joggal a  kincstár és az  érdekelt szervek képviselőit is bevonhatja. 
A  pályázati bíráló bizottság elnökét és tagjait a  miniszter jelöli ki. A  pályázati bíráló bizottság ügyrendjét maga 
állapítja meg.

 (6) A támogatásról a bíráló bizottság döntési javaslata alapján a miniszter dönt.
 (7) A  támogató döntésről szóló értesítéssel a  miniszter a  támogatást elnyert pályázónak megküldi a  támogatási 

szerződés tervezetét és a kapcsolódó dokumentációt.
 (8) A  miniszter a  pályázatok hatékonyságát, szakmai eredményességét és a  támogatási összeg felhasználását 

az (1) bekezdésben meghatározott szerven keresztül és önállóan is jogosult ellenőrizni.
 (9) A költségvetési támogatás pályázati úton történő biztosítása esetén a (2)–(8) bekezdés szerinti feladatok ellátására 

lebonyolító szerv is igénybe vehető. Lebonyolító szerv igénybevétele esetén az  előirányzat a  lebonyolító szerv 
lebonyolítással kapcsolatban felmerülő költségeire is fedezetet biztosít. A  költségek megtérítése a  lebonyolító 
szervvel kötött támogatási szerződés útján, vissza nem térítendő támogatás formájában a lebonyolító szerv részére 
történő kifizetéssel történik.

31. Kormányzati informatikai rendszerek és közháló alapszolgáltatásainak biztosítása (17-20-34-4, 
ÁHT: 025463)

48. § (1) Az  előirányzat a  kormányprogramhoz illeszkedve a  szolgáltató állam szabályozott elektronikus ügyintézési 
szolgáltatás működtetését biztosító rendszer; az  Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat és az  arra épülő 
minősített információkat továbbító hálózat működtetését, illetve az  EU elektronikus ügyintézési folyamataiba 
való bekapcsolódást, valamint a  Kormányzati Portál, az  Ügyfélkapu (1-2), az  Elektronikus adó- és járulékbevallás, 
a  Kormányzati Ügyfél-tájékoztató Központ, az  eLevéltár, illetve az  Informatikai Biztonsági Központ és a  Központi 
azonosító, hitelesítő rendszer működtetését biztosítja.

 (2) Az  előirányzat fedezetet nyújt az  ún. Közháló (országos lefedettségű szélessávú infokommunikációs hálózat) 
működtetéséhez , amelynek révén minden település közintézményei számára elérhetővé válik a  hosszabb távon 
várható infokommunikációs igények kielégítése. E  hálózat, illetve alhálói több ezer ponton biztosítanak internet-
szolgáltatást különböző közintézmények számára, mellyel a  hazai és nemzetközi vérkeringésbe való hatékonyabb 
bekapcsolódás, a  kistérségek, illetve kistelepülések esélyegyenlőségének megteremtése és az  Európai Unió 
szélessávú hozzáférést fejlesztő célkitűzései valósulnak meg.
A különböző informatikai rendszerek üzemeltetéséhez szorosan illeszkedve ellátandó az üzembiztonságot szinten 
tartó eszközberuházások, illetve karbantartások, a  használatban lévő hardver és szoftver elemek frissítése, illetve 
cseréje, valamint megvalósítandó az üzemeltetés során előálló hibák kiküszöbölése, a biztonsági elemek időnkénti 
megújítása és a rendszeresen elvégzendő minőségbiztosítási, monitoring és auditálási feladatok is.

 (3) Az  előirányzat biztosítja az  eEurope 2005 akcióprogram 20 (Magyarországon 27) elektronikus szolgáltatása 
megvalósításának támogatását, például a  kapcsolódó szabályzások aktualizálásával, az  új irányok 
megvalósíthatóságát célzó informatikai stratégiai kutatással, valamint koordinációs, szakértői és monitoring 
tevékenységgel.

 (4) Az  előirányzat felhasználása kiterjed a Védelemszervezési és Légi riasztási rendszer fenntartási kötelezettségeire , 
melyhez az  ágazati katasztrófavédelmi rendszerek működtetését biztosító informatikai, illetve technikai feltételek, 
és a  rendszer karbantartási feladatainak, valamint a Védelem- és biztonságfejlesztési hírközlési céltartalék-képzési 
program finanszírozása tartozik. Az  előirányzat biztosítja a  Nemzeti rejtjelező eszközökkel kapcsolatos fejlesztés 
üzemeltetésének fedezetét .

 (5) Az  előirányzat felhasználásának alapjául a  NISZ Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés, valamint a  Nemzeti 
Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézettel kötött előirányzat-átadási megállapodás szolgál.

32. Kormányzati informatikai rendszerek konszolidációja (17-20-34-6, ÁHT: 297013)

49. § (1) Az  előirányzat célja az  átfedésben lévő, párhuzamos, elektronikus adatfeldolgozási tevékenységek 
megszüntetésével az  adatfeldolgozás egységesítésének, egy helyen történő ellátásának megvalósítása, 
az  államigazgatás szolgáltatási korszerűsítése érdekében nyílt forráskódú szoftverek bevezetésének előkészítése, 
megvalósítása. A  fentieken túl az  előirányzat az  adatbázisok adattartalmának felülvizsgálatára, a  felesleges 
duplikációk elkerülése érdekében az  adattisztítások végrehajtására, a  párhuzamos adatbázisok megszüntetésére, 
valamint egységes központi szabályozás kialakítására is fedezetet biztosít.
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 (2) Az  előirányzat felhasználásának alapjául a  szakértőkkel, vállalkozókkal megkötött vállalkozási, illetve megbízási 
szerződések, valamint a kormányzati célú hálózatokról szóló kormányrendeletben kijelölt szolgáltatóval megkötött 
közszolgáltatási szerződések szolgálnak.

33. Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás (17-20-35-1, ÁHT: 249467)

50. § (1) Az előirányzat célja a mecseki uránércbányászat befejezését követően támogatás biztosítása az uránércbányászati 
károk felszámolásához kapcsolódó környezetvédelmi munkálatok és a hosszú távú kiépített megfigyelő rendszerek 
működtetésére, vízbázis védelemre, ideértve Pécs ivóvízbázisának védelme érdekében egységes vízelvezető 
rendszer üzemeltetését, a  radioaktívan szennyezett vizek uránmentesítését, a  zagytéri kármentesítő rendszer és 
a  kémiai vízkezelő üzemeltetését. Az  előirányzat felhasználható továbbá a  bányászatról szóló törvényben előírt 
használaton kívüli bányászati célú mélyfúrásokkal kapcsolatos tájrendezési feladatok elvégzésére, valamint 
a rekultivált területek egy része karbantartási feladatainak ellátására.

 (2) Az  előirányzat fedezetet biztosít a  beruházási program megvalósításához, a  környezeti rekultiváció elvégzéséhez, 
a kiépített megfigyelő rendszerek működtetéséhez.

 (3) Az  előirányzat terhére elvégzendő feladatokról a  MECSEK-ÖKO Környezetvédelmi Zrt. (a  továbbiakban: 
MECSEK-ÖKO Zrt.) tételes – felhasználási ütemezéssel és indoklással ellátott – felhasználási javaslatot készít, amelyet 
a miniszter hagy jóvá.

 (4) Az előirányzat felhasználására a (3) bekezdés szerinti felhasználási javaslat elfogadását követően a (2) bekezdésben 
meghatározott feladatok ellátására a  MECSEK-ÖKO Zrt.-vel mint kedvezményezettel kötött támogatási szerződés 
alapján, vissza nem térítendő támogatás formájában, a kedvezményezett részére történő kifizetéssel kerül sor.

 (5) A támogatás terhére előleg folyósítható.

34. Energetikai célú feladatok (17-20-35-2, ÁHT: 302780)

51. § (1) Az  előirányzat felhasználható a  IV. generációs gázhűtésű szaporító reaktor kutatási projekttervének elkészítésére, 
a  kutatásban részt vevő hazai és nemzetközi partnerszervezetekkel folytatandó szakmai egyeztetések 
lebonyolítására, a  SET-plan (a  költséghatékony alacsony széndioxid-kibocsátású technológiák fejlesztésére 
és bevezetésére irányuló EU Stratégiai Terv) kidolgozását irányító bizottság részére benyújtandó pályázati 
dokumentáció előkészítésére.

 (2) Az  előirányzat forrást biztosít a  hazai, energetikai ágazatban hasznosítható K+F projektek, találmányok 
előállításához, bemutatásához, továbbá nemzetközi kötelezettségekhez kapcsolódó jogi, illetve tanácsadói 
tevékenység ellátásához, törvényi szabályozást megalapozó hatástanulmányok elkészítéséhez.

 (3) Az  előirányzat fedezetet biztosít a  bányászati, a  földgáz-, villamosenergia-, és távhőszektorhoz kapcsolódó 
energetikai tárgyú jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetének elkészítéséhez szükséges 
külső szakértő bevonására.

 (4) Az  előirányzat biztosít fedezetet a  Klímapolitikai Elemző Program klímaváltozással, az  azt kiváltó folyamatokkal 
és hatásokkal kapcsolatos hazai kutatásokkal, az  üvegházhatású gázok hazai kibocsátásainak csökkentésével és 
a  klímaváltozás hazai hatásaihoz való alkalmazkodással összefüggő feladatai ellátására, valamint a  klímapolitikát 
szolgáló elemzések, térinformatikai vizsgálatok, stratégiák elkészítésére.

52. §  Az  51.  § szerinti előirányzat egyedi döntés alapján támogatási szerződés, továbbá vállalkozási, kutatási, illetőleg 
megbízási szerződés útján kerül felhasználásra. Az  előirányzat felhasználására vonatkozó uniós rendelkezések 
támogatási szerződésben kerülnek meghatározásra.

35. Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat (17-20-35-3, ÁHT: 302791)

53. § (1) Az  előirányzat célja támogatás nyújtása egy- vagy többlakásos lakóépületeken, lakásokon, családi házakon, 
egyéb lakóingatlanokon és középületeken történő energiahatékonyságot növelő beruházásokra, alacsony 
energiafelhasználású lakóépületek, lakások építésének ösztönzésére, illetve további energiahatékonyságot növelő, 
energia-megtakarítást eredményező beruházásokra, mintaprojektek támogatására, valamint zöldgazdaság-
fejlesztéssel és energetikával összefüggő hazai és nemzetközi pályázatokon történő részvételhez szükséges – az Ávr. 
76. § (2) bekezdése szerinti saját forrásnak nem minősülő – források elő-, illetve utófinanszírozására.
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 (2) Az előirányzatból a következő tevékenységek finanszírozhatók:
a) épületenergia-hatékonyság növelése,
b) alacsony energiafelhasználású lakóépületek, lakások, középületek építésének támogatása,
c) lakóépületek, lakások, középületek utólagos hőszigetelési feladatai, homlokzatok és födémek utólagos 

hőszigetelése, épületgépészeti rendszerei, épület-villamos rendszerei korszerűsítésének, felújításának 
támogatása,

d) nyílászárók energiatakarékos felújítása vagy cseréje,
e) megújuló energia felhasználásának növelése lakóépületen, középületen történő beruházással,
f ) megújuló energiafelhasználás növelése, hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való 

helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a tárolásra, az energia szállítására és a hálózatba 
való esetleges visszatáplálásra,

g) hőleadók egyedi szabályozásához szükséges berendezések, termosztatikus szelepek lakásonkénti 
beszerelése, ennek keretében
ga) a  lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére vagy az  épület hőfogyasztásának lakásonkénti 

költségmegosztására alkalmas mérőeszközök lakásonkénti beszerelése,
gb) a  lakóépület közös tulajdonban álló fűtési rendszerének, középület fűtési rendszerének 

az  átalakítása strangszabályozók beépítésével vagy cseréjével, egycsöves fűtési rendszer 
átalakításával a  hőleadók elé beépített átkötő szakaszokkal, egycsöves fűtési rendszer helyett új, 
kétcsöves fűtési rendszer kialakításával,

h) energia-megtakarítással járó beruházások és azok előkészítésének támogatása,
i) energiatakarékossági szemlélet kialakításának támogatása,
j) európai uniós zöldgazdaság-fejlesztési és energetikai mintaprojektek megvalósításának támogatása, illetve 

hazai és nemzetközi pályázatokon való részvételhez szükséges – az  Ávr. 76.  § (2)  bekezdése szerinti saját 
forrásnak nem minősülő – forrás, valamint a  nyertes projektek végrehajtásához szükséges költségek elő- 
illetve utófinanszírozása a következő témakörökben:
ja) regionális energiakoncepciók, stratégiák kialakítása, összehasonlítása,
jb) klímapolitikai, zöldgazdasági, energiatudatossági társadalmi szemléletformálás,
jc) Magyarországon megvalósuló környezetbarát technológiai fejlesztés, innováció, megújuló és 

alternatív energia hasznosítása, energiahatékonyság növelése,
jd) zöldgazdaság-fejlesztéssel, energetikával összefüggő tudásmegosztás, legjobb nemzetközi 

gyakorlatok átvétele, standardok kialakítása.
 (3) Az  előirányzatból támogatás elő- vagy utófinanszírozással – a  (2)  bekezdés h)–j)  pontjában foglaltak kivételével – 

kizárólag pályázat útján
a) visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás), ezen 

belül támogatás, illetve kamattámogatás, vagy
b) visszatérítendő támogatás formájában
nyújtható.

 (4) Az előirányzatból – a  (2) bekezdés h–j) pontjában foglaltak kivételével – kizárólag természetes személy, társasház, 
lakásszövetkezet, települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat vagy költségvetési szerv részére nyújtható 
támogatás.

 (5) Az  előirányzat fedezetet nyújt a  (2)  bekezdés h)–j)  pontja szerinti tevékenységek ellátásához, amelynek feltételeit 
az  erre vonatkozó támogatási, vállalkozási, megbízási, hazai társfinanszírozási, illetve partnerségi megállapodás 
tartalmazza.

 (6) A  lakóépületben elhelyezkedő nem lakáscélú helyiségek, a  jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség 
nélküli gazdasági társaság tulajdonában álló ingatlanok tulajdonosaira jutó költségek fedezetére – kivéve 
a  települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában álló lakáscélú vagy 
közcélt szolgáló ingatlanon történő beruházást – támogatás nem vehető igénybe.

 (7) A  pályázat benyújtása előtt megkezdett beruházásra támogatás nem nyújtható. A  beruházás megkezdése 
időpontjának – ha a pályázati kiírás eltérően nem rendelkezik – építési beruházás esetén az építési naplóba történt 
első bejegyzés időpontját, egyéb beruházás esetében az első pénzügyi teljesítés időpontját kell tekinteni.

54. § (1) Támogatásra jogosult az  e  rendeletben meghatározott olyan pályázó, aki megfelel a  pályázati kiírásban szereplő 
műszaki, pénzügyi, valamint az egyéb tartalmi és formai követelményeknek.
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 (2) A pályázatok a rendelkezésre álló forráskeret erejéig – a pályázati kiírás eltérő rendelkezése hiányában – benyújtásuk 
sorrendjében részesülnek támogatásban.

 (3) A pályázati kiírást a pályázatkezeléssel megbízott szervezet honlapján is közzé kell tenni.
 (4) Ha a pályázó társasház vagy lakásszövetkezet, egy pályázati kiírás esetén egy lakóépületre egy pályázat nyújtható 

be.

55. § (1) A támogatás nyújtásáról a miniszter dönt.
 (2) Az  előirányzat kezelő szerve az  ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (a  továbbiakban: ÉMI 

NKft.). Az  előirányzat pénzügyi lebonyolítására nyitott elkülönített számla felett az  ÉMI NKft. rendelkezik, ellátja 
az  előirányzat tekintetében a  kötelezettségvállalások teljesítésigazolását, az  érvényesítést, az  utalványozást, 
végzi a  számviteli és ellenőrzési feladatokat és közreműködik a  költségvetési beszámolók, mérlegjelentések 
elkészítésében.

 (3) A szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel teljesülése esetén a kedvezményezettel a támogatási szerződést 
a miniszter, vagy a miniszter nevében az ÉMI Nkft. köti meg.

 (4) A  kedvezményezettnek a  támogatási szerződés aláírására legfeljebb a  döntés kézhezvételétől számított 120 nap 
áll a  rendelkezésére. Ha a  pályázó a  szerződéskötésre az  Ávr. 71.  § (1) és (2)  bekezdése alapján rendelkezésre álló 
határidőt elmulasztja, a  támogatási szerződés megkötéséhez kapcsolódóan méltányosság semmilyen jogcímen 
nem gyakorolható.

56. §  A  támogatás folyósítása a  támogatási szerződésben meghatározott forrásösszetétel szerinti pénzügyi és időbeli 
ütemezésben, a készültségi fokkal arányosan és utólagosan, a pályázó által benyújtott számlák és teljesítést igazoló 
dokumentumok alapján, valamint ezek ellenőrzését követően történik. A  teljesítést igazoló dokumentumban 
a  pályázó nyilatkozik arról, hogy a  támogatás feltételéül vállalt kötelezettségek a  támogatási szerződésnek 
megfelelően teljesültek, a  forrásokat rendeltetésszerűen és maradéktalanul a  támogatási szerződésben 
meghatározott feladatra használta fel.

57. § (1) A támogatási szerződés módosítására irányuló kérelmet az 55. § szerinti kezelő szervhez kell benyújtani.
 (2) A  támogatási szerződés módosítása nem irányulhat a  támogatás mértékéhez képest felmerülő többletköltségek 

támogatásból való finanszírozására.
 (3) A  kezelő szerv a  szerződésmódosításra irányuló kérelmet megvizsgálja. A  kezelő szerv önállóan dönt 

a szerződésmódosításról, ha
a) a  szerződésmódosítás a  projekt adatlaphoz benyújtott bármely dokumentumban, annak adataiban, illetve 

az abban közölt tényekben bekövetkező valamely változásra irányul;
b) a szerződésmódosítás kezdeményezésére a kedvezményezettnek fel nem róható körülmény bekövetkezése 

miatt kerül sor, a (4) bekezdés c) pontjában foglalt eset kivételével;
c) a  szerződésmódosítás kezdeményezésére vis maior következtében kerül sor, a  (4)  bekezdés c)  pontjában 

foglalt eset kivételével;
d) olyan új tény merül fel, amely a  pályázat elbírálásakor nem volt ismert és a  támogatást alapjaiban érinti, 

a (4) bekezdés c) pontjában foglalt eset kivételével;
e) a projekt megvalósítása a  támogatási szerződésben meghatározott, tervezett befejezési időponthoz képest 

előre láthatóan késik – a kezelő szerv a befejezés határidejét a pályázati útmutatóban előírt végső befejezési 
határidőig meghosszabbíthatja –;

f ) a  projekt összköltségében tíz százalékot meg nem haladó mértékben változnak a  költségek az  eredeti 
támogatási szerződésben rögzítetthez képest;

 (4) A  kezelő szerv a  szerződésmódosítási kérelmet az  erre vonatkozó javaslattal együttesen a  miniszter részére 
felterjeszti, ha
a) a projekt támogatása meghaladja a 100 millió forintot;
b) a  projekt műszaki tartalmának módosítása esetén az  energia megtakarítás értéke várhatóan nem éri el 

a támogatási szerződésben rögzített célérték 90%-át, vagy
c) a  módosítás a  beruházás finanszírozását érinti a  (3)  bekezdés b)–c) és d)  pontjában foglalt finanszírozásra 

vonatkozó esetek kivételével.
 (5) A  kezelő szerv javaslatára a  miniszter a  szerződésmódosításról 30 napon belül dönt, a  kezelő szerv (4)  bekezdés 

szerinti javaslata alapján.
 (6) Az önrész biztosításának változása nem igényli a támogatási szerződés módosítását.
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 (7) A  támogatási szerződés eltérő rendelkezése hiányában a  támogatási szerződésben meghatározott befejezési 
határidő annak letelte előtt egyszeri alkalommal legfeljebb 120 nappal meghosszabbítható a  kedvezményezett 
kérelmére. A  kérelem benyújtásának határideje a  beruházás befejezési határidejének utolsó napját megelőző 30. 
nap.

 (8) A  támogatási szerződés módosításával kapcsolatos további szabályokat a  támogatási szerződésben kell 
meghatározni.

58. § (1) Az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti vállalkozás tulajdonában lévő 
lakóingatlanon végrehajtott beruházáshoz az 53. § (2) bekezdés a)–i) pontja esetén vállalkozás energiatakarékossági 
szemléletének kialakításához nyújtott támogatás a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet szerinti 
csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.

 (2) Az  európai uniós zöldgazdaság-fejlesztési és energetikai mintaprojekt megvalósítása esetén az  53.  §  
(5)–(6) bekezdését és az 54–57. §-t nem kell alkalmazni.

36. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer (17-20-35-4, ÁHT: 338306)

59. §  Az előirányzat az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat 
végrehajtásában történő részvételről szóló törvény szerinti kibocsátási egységek és légiközlekedési kibocsátási 
egységek értékesítéséből származó bevételek felhasználásáról szóló kormányrendelet alapján használható fel.

37. Energiafelhasználási hatékonyság javítása (17-20-35-5, ÁHT: 236355)

60. §  Az  előirányzat a  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes fejezeti kezelésű előirányzataiból finanszírozott, 
állami támogatásnak minősülő felhasználások általános szabályairól szóló GKM rendelet alapján használható fel.

38. Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása (17-20-35-6, ÁHT: 241045)

61. § (1) Az  előirányzat célja a  panel, a  blokk, az  alagútzsalu, az  öntött, a  vasbetonvázas és az  egyéb előre gyártott 
technológia felhasználásával épült lakóépület energiatakarékos korszerűsítésére, felújítására történő támogatás 
nyújtása.

 (2) Az előirányzatból az alábbi tevékenységek finanszírozhatók:
a) utólagos hőszigetelési feladatok és épületgépészeti rendszerek korszerűsítésének, felújításának,
b) megújuló energiafelhasználás növelésének,
c) egycsatornás gyűjtő kémények korszerűsítésének, felújításának,
d) energia megtakarítással járó beruházások és azok előkészítésének
pályázati úton történő támogatása, valamint a támogatást biztosító pályázati rendszer működtetésének költségei.

 (3) A Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása előirányzat felhasználása pályázati úton történik.
 (4) A  támogatási rendszer lebonyolításának operatív feladatait, kezelő szervezetként az  ÉMI NKft. látja el kizárólagos 

joggal az (5) bekezdésben foglaltak szerint.
 (5) Az  ÉMI NKft. ellátja a  Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása előirányzat alapján kiírt pályázati 

rendszerek tekintetében a  pályázatkezelési és egyéb támogatásokkal összefüggő feladatokat. Ennek keretében 
végzi a  lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletnek és a  pályázati kiírásnak megfelelő támogatási 
szerződések és az  azokhoz kapcsolódó biztosítéki szerződések megkötésével, módosításával, megszüntetésével, 
jogi ügyintézésével, a  pályázatok ellenőrzésével, a  monitoringgal, a  támogatási szerződések ellenőrzésével 
– beleértve a folyamatba épített előzetes és közbenső, valamint utólagos és helyszíni ellenőrzést – és a támogatási 
program lezárásával kapcsolatos teendőket. Az  ÉMI NKft. ellátja továbbá a  pályázói (ügyfél) tájékoztatással, 
valamint a  Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása előirányzattal kapcsolatos pénzügyi – ideértve 
az utalványozást –, számviteli és ellenőrzési teendőket, közreműködik a költségvetési beszámolók, mérlegjelentések 
készítésében.

 (6) Az előirányzat felhasználásának, beleértve a pályázatok lebonyolításának részletes szabályait a miniszter és az ÉMI 
Nkft. között létrejött támogatási szerződés tartalmazza.
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39. Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai (17-20-35-7, ÁHT: 300657)

62. §  Az  előirányzat az  ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási 
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló kormányrendelet alapján 
használható fel.

40. Autópálya rendelkezésre állási díj (17-20-36-1, ÁHT: 257101)

63. § (1) Az előirányzat célja
a) az  M5, M6 és M60 gyorsforgalmi utakra vonatkozóan megkötött koncessziós szerződésekben és a  jövőben 

a  magyar állam nevében eljáró miniszter által a  gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésével kapcsolatosan 
magánfinanszírozói forrás bevonásával, koncessziós, illetve PPP-megállapodás keretében megkötendő 
szerződésekben vállalt rendelkezésre állási díjak, illetve egyéb kötelezettségek,

b) a  jövőben megkötendő, az  a)  pontban megjelölt szerződések és a  kapcsolódó pályázatok előkészítése, 
valamint a  megkötött szerződések teljesítése során az  állam érdekeinek érvényesítése, védelme céljából, 
illetve egyéb célból igénybe vett tanácsadói és egyéb szolgáltatások, illetve jogi képviselet,

c) a kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illeték
finanszírozása.

 (2) A rendelkezésre állási és egyéb díjak kifizetése számlánként közvetlenül történik.

41. Oktatási, kulturális és sport PPP programok (17-20-36-2, ÁHT: 302813)

64. § (1) Az előirányzat célja:
a) hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához,
b) hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához,
c) hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához,
d) hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez,
e) sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése.

 (2) Az előirányzat az (1) bekezdésben felsoroltakon túl fedezetet biztosít tanácsadási, késedelmi kamat és egyéb díjakra, 
az  egyes, sportlétesítményekre vonatkozó PPP szolgáltatási szerződések megszüntetésére, továbbá a  pénzügyi 
tranzakciós illetékre.

 (3) Az  előirányzat felhasználása a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, továbbá a  XLIII. Az  állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára történő előirányzat-átcsoportosítással, illetve a rendelkezésre állási, 
szolgáltatási és egyéb díjak kifizetése számlánként közvetlenül történik.

42. PPP konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos 
kiadások (17-20-36-3, ÁHT: 335139)

65. § (1) Az előirányzat célja
a) a  törökbálinti Bálint Márton Iskola és Sportközpont beruházás befejezéséről és egyéb, PPP konstrukcióban 

létesült sportlétesítményekről szóló 1219/2012. (VI. 26.) Korm. határozat alapján a  törökbálinti Bálint 
Márton Iskola és Sportközpont jelenlegi PPP konstrukciójának megszüntetése, a  beruházás befejezése 
és az  elkészült létesítmény Törökbálint Város Önkormányzata részére a  közcélú hasznosítás érdekében 
történő átadása, továbbá a  Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében létrejött tornaterem 
és tanuszoda PPP projektek magánbefektetőivel szemben fennálló, a  PPP projekthez kapcsolódó lejárt 
pénzintézeti követelések megvásárlása, vagy amennyiben ez  az eljárás nem alkalmazható, a  Sport XXI. 
Létesítményfejlesztési Program keretében létrejött egyes tornaterem és tanuszoda létesítményekhez 
kapcsolódó PPP szerződések megszüntetése és ennek során a létesítmények állami tulajdonba vétele;

b) a  Kormány határozatában megjelölt egyes oktatási létesítmények PPP-konstrukciójának megszüntetése és 
a be nem fejezett létesítmények befejezése.

 (2) Az  előirányzat fedezetet biztosít a  PPP szerződések megszüntetéséhez kapcsolódó tanácsadói és egyéb díjak 
finanszírozására.
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 (3) Az előirányzat felhasználható az (1) bekezdés a) pontja szerinti PPP szerződések megszüntetése érdekében – azzal 
egyidejűleg – a  PPP konstrukcióban résztvevő helyi önkormányzatok PPP projektekből eredő, magánbefektető 
felé fennálló tartozásai kiegyenlítésének támogatására. A  támogatás rendelkezésre bocsátására vissza nem 
térítendő támogatás útján a  kedvezményezett által megjelölt engedményes fizetési számlájára történő elő- vagy 
utófinanszírozás formájában, közvetlen kifizetéssel kerül sor. A támogatásból előleg folyósítható.

 (4) Amennyiben az  (1)  bekezdés szerinti PPP projektek megszüntetésére nem kerül sor, a  (3)  bekezdés szerinti 
tartozások kiegyenlítésére támogatás nem nyújtható.

 (5) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti célok megvalósítása érdekében az  előirányzat felhasználása a  XLIII. Az  állami 
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe történő átcsoportosítást követően az MNV Zrt. vagy az MFB 
Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján történik.

43. Hozzájárulás a Művészetek Palotájának Működtetéséhez (17-20-36-6, ÁHT: 256101)

66. § (1) Az  előirányzat a  Művészetek Palotája megvalósításával és működtetésével kapcsolatban 2005-ben megkötött 30 
éves futamidejű rendelkezésre állási szerződés alapján fizetendő rendelkezésre állási díj és közüzemi díjak fedezetét 
biztosítja.

 (2) Az előirányzat felhasználása a rendelkezésre állási díjak kifizetésével, számlánként közvetlenül történik.

44. Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése (17-20-36-7, ÁHT: 270701)

67. § (1) Az  előirányzat célja a  program keretében megvalósult tornatermek, tanuszodák és sportcsarnok szolgáltatási díja 
államra eső részének finanszírozása a  szolgáltatási szerződések alapján, amely megoszlik az  önkormányzatok és 
az állam között.

 (2) Az előirányzat felhasználása a szolgáltatási díjak kifizetésével, számlánként közvetlenül történik.

45. ÉMI Nonprofit Kft. támogatása (17-20-37-3, ÁHT: 302835)

68. § (1) Az  előirányzat forrást biztosít az  ÉMI Nkft.-nek az  Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzattal 
kapcsolatos, a  (2) és (3)  bekezdésben meghatározott kezelő szervi feladatai ellátásához, a  „Lakóépületek és 
környezetük felújításának támogatása” előirányzatból indított pályázatokkal összefüggő egyes fenntartási, 
működtetési feladatok ellátására valamint ezen feladatok ellátásához szükséges szakmai támogatás biztosítása 
érdekében kötendő megállapodások finanszírozására.

 (2) Az  előirányzat az  „Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat” terhére finanszírozható pályázati 
rendszerek tekintetében az ÉMI NKft. 55. § szerinti pályázatkezelési és egyéb támogatásokkal összefüggő feladatai 
ellátásának támogatására használható fel. Ennek keretében az előirányzat fedezetet biztosít
a) az e rendeletnek és a pályázati kiírásnak megfelelő támogatási döntések előkészítésével,
b) a támogatási döntések előkészítésének dokumentációjával,
c) a pályázatok nyilvántartásának egyes személyi és tárgyi feltételeivel,
d) a  támogatási szerződések és az  azokhoz kapcsolódó biztosítéki szerződések megkötésével, azok 

módosításával, megszüntetésével, jogi és földhivatali ügyintézésével,
e) a  pályázatok ellenőrzésével, a  monitoringgal, a  támogatási szerződések ellenőrzésével – ideértve 

a folyamatba épített előzetes és közbenső, valamint utólagos és helyszíni ellenőrzést – és
f ) a támogatási program lezárásával kapcsolatos feladatok ellátásához.

 (3) Az  előirányzat biztosítja az  ÉMI NKft. pályázói (ügyfél) tájékoztatási, valamint az  „Épületenergetikai és 
energiahatékonysági célelőirányzattal” kapcsolatban az 55. §-ban meghatározott pénzügyi számviteli és ellenőrzési 
feladatok forrását.

 (4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott tevékenységek mellett az előirányzat forrást biztosít az Épületenergetikai és 
energiahatékonysági célelőirányzatból indított pályázati rendszer megismertetésének, közzétételének, a  pályázati 
rendszert érintő döntéseket megalapozó és azok eredményeit értékelő kutatások, tanulmányok költségeire is.

 (5) Az  energiamenedzsment eszközök közigazgatásba történő bevezetése érdekében az  előirányzat forrást biztosít 
az  energiatakarékosságra ösztönző rendszerek kialakításának, épületek energiatakarékos üzemeltetését szolgáló 
gyakorlati eljárásrendek kidolgozásának, oktatásának, az  azokkal összefüggő nemzetközi példák felmérésének, 
a mintaprojektek eredményei vizsgálatának, valamint európai uniós irányelvek átültetésével kapcsolatos feladatok 
ellátásának költségeire is.
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 (6) Az  előirányzat felhasználására a  miniszter az  ÉMI Nkft.-vel mint kedvezményezettel támogatási szerződést 
köt. A  támogatás rendelkezésre bocsátására a  kedvezményezett részére történő kifizetéssel kerül sor. 
A kedvezményezett részére nyújtott támogatás terhére előleg folyósítható.

46. Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása (17-20-37-4, ÁHT: 300624)

69. § (1) Az előirányzat fedezetet biztosít
a) a  Puskás Tivadar Közalapítvány (a  továbbiakban: Közalapítvány) Alapító Okiratában meghatározott, 

közhasznú tevékenységével összefüggő feladatainak támogatására,
b) a  Közalapítvány által a  Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ (a  továbbiakban: NHBK), mint nemzeti 

Számítástechnikai Sürgősségi Reagáló Egység (Computer Emergency Response Team, CERT) üzemeltetésére,
c) a Közalapítvány

ca) elektronikus kormányzással és a  közigazgatási informatikával kapcsolatos kormányzati feladatok 
ellátásában történő közreműködésére, és

cb) a  közigazgatási informatikai biztonsági politika, az  ellenőrzési rendszer és a  megvalósításához 
szükséges alapfeltételek, valamint szabályozás kidolgozásában történő részvételére,

d) a  központi költségvetési szervek informatikai rendszerei szolgáltatásainak és biztonságos üzemeltetésének 
Közalapítvány általi fejlesztésére, és az  ehhez kapcsolódó információs társadalmi szolgáltatások technikai 
támogatására,

e) az NHBK működtetése körében a Közalapítvány
ea) technikai védelmi, megelőző és felvilágosító tevékenységére,
eb) részvételére és Magyarország képviseletére a nemzetközi hálózatbiztonsági és kritikus információs 

infrastruktúrák védelmére szakosodott együttműködési fórumokon és szervezetekben, és
ec) részvételére az informatikai és a hálózatbiztonságra, valamint a kritikus információs infrastruktúrák 

védelmére vonatkozó stratégiák és szabályozások előkészítésében,
f ) a hálózatbiztonsági és további, tevékenységi körébe tartozó feladatainak ellátására.

 (2) Az  előirányzat felhasználása a  Közalapítvánnyal mint kedvezményezettel az  (1)  bekezdésben meghatározott 
feladatok ellátására kötött támogatási szerződés alapján, vissza nem térítendő támogatás formájában 
a kedvezményezett részére történő kifizetéssel történik. A támogatás terhére előleg folyósítható.

47. ESZA Nonprofit Kft. támogatása (17-20-37-5, ÁHT: 271223)

70. § (1) Az  előirányzat célja vissza nem térítendő támogatás nyújtása az  ESZA Nonprofit Kft.-nek a  közhasznú feladatai 
ellátására, így különösen a  hazai költségvetési forrásokból, illetve az  Európai Unió által társfinanszírozott 
munkaerőpiaci integrációs, ifjúsági, képzési, szociális, kábítószerügyi, gyermek és ifjúsági célú, gyermekjóléti, 
hátrányos helyzetű csoportok lakhatási és szociális integrációját elősegítő programok, támogatási konstrukciók 
tárgyévi feladatellátásával összefüggő teendők (pályázati értékelés, szerződéskötés, támogatás lehívás biztosítása, 
beszámoltatás, ellenőrzés, lezárás, tájékoztatás, honlap és adatbázis frissítés) finanszírozása, ide nem értve 
a közreműködő szervezeti tevékenység kapcsán a szolgáltatási szint szerződések (a  továbbiakban: SLA) keretében 
elszámolt feladatok díját. Az  előirányzat felhasználható továbbá a  Phare programokhoz kapcsolódó utánkövetési 
feladatok ellátásának támogatására.

 (2) A  miniszter a  támogatás felhasználásáról az  ESZA Nonprofit Kft.-vel támogatási szerződésben állapodik 
meg. A  támogatás rendelkezésre bocsátására a  kedvezményezett részére történő kifizetéssel kerül sor. 
A kedvezményezett részére nyújtott támogatás előfinanszírozás keretében utólagos elszámolással folyósítható.

48. Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása (17-20-37-6, ÁHT: 233365)

71. § (1) Az  előirányzat célja vissza nem térítendő támogatás nyújtása az  NKEK Nonprofit Kft. a  (2)  bekezdésben 
meghatározott feladatai ellátására.

 (2) A támogatási szerződés alapján a támogatás az alábbi tevékenységeket finanszírozhatja:
a) a  korábbi években meghirdetett Energiafelhasználási hatékonyság javítása célelőirányzatból finanszírozott 

Nemzeti Energiatakarékossági Program működtetése, ennek keretében az  NKEK Nonprofit Kft. ellátja 
a  célelőirányzattal kapcsolatos ügyfélszolgálati, panasz ügyintézési, pályázatkezelési, pénzügyi, számviteli, 
valamint ellenőrzési teendőket;
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b) a  Kohéziós Alap és a  Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (a  továbbiakban: KIOP) 
támogatási konstrukciók közreműködő szervezeti és KIOP Irányító Hatóság tevékenysége (delegált feladatok) 
kapcsán felmerült költségeket, melyek a támogatási, illetve az SLA keretében nem kerülhetnek elszámolásra;

c) nemzetközi projektekben való részvételt, projektek előkészítését, menedzselését, stratégiai partnerségek 
ellátását;

d) nemzetközi, uniós pályázati rendszerek hazai kapcsolattartói feladatainak ellátását;
e) nonprofit alapú tájékoztatási tevékenységet;
f ) az NKEK Nonprofit Kft. honlapjának és adatbázisának folyamatos frissítését.

 (3) A  miniszter a  támogatás felhasználásáról az  NKEK Nonprofit Kft.-vel mint kedvezményezettel támogatási 
szerződésben állapodik meg. A támogatás rendelkezésre bocsátására a kedvezményezett részére történő kifizetéssel 
kerül sor. A  kedvezményezett részére nyújtott támogatás előfinanszírozás keretében utólagos elszámolással 
folyósítható. A támogatás terhére előleg folyósítható.

49. Nemzetközi tagdíjak (17-20-38-1, ÁHT: 280834)

72. § (1) Az  előirányzat a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a  továbbiakban: NFM) feladatkörébe tartozó közlekedési, 
energetikai, hírközlési, területfejlesztési és klímapolitikai nemzetközi szervezetekben betöltött tagsághoz 
kapcsolódó tagdíjfizetési, -hozzájárulási kötelezettségek finanszírozására szolgál.

 (2) Az  előirányzat felhasználása a  kifizetni tervezett, nemzetközi kötelezettségvállalás alapján fennálló tagdíjfizetési 
kötelezettségekről készített felhasználási terv alapján történik.

50. Magán és egyéb jogi személyek kártérítése (17-20-38-2, ÁHT: 280789)

73. §  Az előirányzat célja a más fejezeti kezelésű előirányzatról nem finanszírozható:
a) az  NFM-et mint költségvetési szervet terhelő, jogerős ítéleten, jogerős bírósági határozaton (ideértve 

a  szakértői költségek előlegezését a  bíróság felhívására, bírói letétbe helyezés útján történő teljesítést stb.) 
vagy a  felek közötti egyezségen alapuló, polgári jogi jogviszonyból származó kifizetési kötelezettségek 
teljesítése,

b) az  NFM perbeli képviseletét ellátó ügyvédek (ügyvédi irodák) megbízási szerződései és egyéb ügyvédi 
megbízási szerződések alapján történő kifizetések teljesítése,

c) a  fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági határozaton alapuló fizetési kötelezettségek 
fedezetének biztosítása, valamint

d) az NFM, mint adós elleni végrehajtási eljárásban az NFM-et terhelő, bírósági határozaton vagy a végrehajtó 
felhívásán alapuló fizetési kötelezettségek fedezetének biztosítása.

51. Kormányzati szakpolitikai feladatok (17-20-38-3, ÁHT: 301624)

74. § (1) Az  előirányzat forrást biztosít a  kormányzati döntés-előkészítést megalapozó tanulmánykészítési, kommunikációs 
stratégiai tanácsadási feladatok elvégzése, továbbá médiafigyelési, médiaelemzési, média-hatásvizsgálati 
szolgáltatás nyújtása tárgyában, közbeszerzési eljárások eredményeképpen megkötött vállalkozási szerződések 
pénzügyi fedezetére.

 (2) A  miniszter az  előirányzat terhére megvalósuló feladatok körében a  szakmai tartalom vonatkozásában feladatot, 
vagy annak módosítására utasítást kizárólag a Miniszterelnökség előzetes szakmai javaslata és egyetértése esetén 
adhat, továbbá – a  kormányzati döntés-előkészítést megalapozó tanulmánykészítési, valamint kommunikációs 
stratégiai tanácsadási feladatok elvégzése tárgyában megkötött szerződések vonatkozásában – a teljesítés igazolása 
csak a Miniszterelnökség előzetes szakmai jóváhagyását követően történhet meg.

 (3) Az  előirányzat felhasználásának részletszabályai a  miniszter, a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár és 
a vállalkozók által megkötött háromoldalú megállapodásban kerültek rögzítésre.
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52. „Friends of Hungary” Alapítvány működtetése (17-20-38-4, ÁHT: 338317)

75. § (1) Az előirányzat célja a diaszpóra magyarság nemzeti identitásának és a nemzeti összetartozás kötelékeinek erősítése 
céljából az  Amerikai Egyesült Államokban „Friends of Hungary” elnevezéssel működő alapítvány létrehozása és 
működtetése.

 (2) Az előirányzat felhasználása a XI. Miniszterelnökség fejezetbe történő átcsoportosítással történik.

53. Kockázati céltartalék (17-20-38-5, ÁHT: 265378)

76. §  Az  előirányzat az  EU által előírt visszafizetési kötelezettség (tartalék), késedelmi kamat, árfolyamveszteség, nem 
megfelelő teljesítés, peres eljárás(ok), képviselet, a  vis maior stb. által bekövetkezett, előre nem tervezett fizetési 
kötelezettségek finanszírozására szolgál.

54. Pesti Vigadó rekonstrukciója (17-20-38-8, ÁHT: 330073)

77. § (1) Az  előirányzat célja forrás biztosítása a  Pesti Vigadó épületének újjáépítéséhez, többfunkciós célú kulturális és 
művészeti központként való működtetéséhez, valamint ennek kiegészítő funkciói kialakításához.

 (2) A  projekt kivitelezésével összefüggő feladatokat a  Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány (a  továbbiakban: 
MSZA) látja el. A  miniszter az  (1)  bekezdésben meghatározott feladatok ellátására az  MSZA-val támogatási 
szerződést köt.

 (3) Az  (1)  bekezdés alapján nyújtott támogatás az  Európai Bizottság SA. 34770 (2012/N-2) számú határozatával 
összhangban – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (3) bekezdés d) pontjának hatálya alá tartozó 
kulturális támogatás.

55. A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése (17-20-38-12, ÁHT: 340495)

78. § (1) Az  előirányzat célja a  dohánytermék-kiskereskedelem szervezésének előmozdítása, a  dohánytermék-
kiskereskedelem átengedéséről szóló pályázat kiírásának, elbírálásának, továbbá a  koncessziós szerződés 
megkötésének előkészítése, annak teljes körű koordinálása majd ellenőrzése érdekében a  Nemzeti 
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése.

 (2) Az  előirányzat felhasználása a  Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.-vel mint kedvezményezettel 
az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására kötendő támogatási szerződés alapján, vissza nem térítendő 
támogatás formájában a  kedvezményezett részére történő kifizetéssel történik. A  támogatás terhére előleg 
folyósítható.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

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

80. §  A  közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és 
ellenőrzésével, továbbá a  gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások 
díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 5.  § (2)  bekezdésében a  „Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi 
Minisztérium Igazgatás Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-00000000 előirányzat-felhasználási 
keretszámlájára” szövegrész helyébe a  „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 
10032000-00290737-50000005 fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlájára.” szöveg lép.

81. §  Hatályát veszti az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 39/2012. (VII. 4.) NFM rendelet.

82. §  A
a) 22.  § (1)  bekezdése, 48.  § (2)  bekezdése és 53.  § (2)  bekezdés a)–i)  pontjai a  Szerződés 87. és 88.  cikkének 

a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet 
(HL L 379., 2006.12.28., 5–10. o.),



54644	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	95.	szám	

b) 20.  § az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 106.  cikke (2)  bekezdésének az  általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése 
formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági 
határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3–10. o.)

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Németh Lászlóné s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 28/2013. (VI. 12.) NFM rendelete
a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás 
útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett 
informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12/A. § a) és 
b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 1.  § tekintetében az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § i)  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével 
egyetértésben,
a 2. § tekintetében a Nemzetstratégiai Kutatóintézet létrehozásáról szóló 346/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljáró miniszterelnökkel egyetértésben,
a 3.  § tekintetében az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12.  § c)  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi 
miniszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. §  A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján 
igénybe vevő szervezetekről, valamint a  központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai 
rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő j) ponttal egészül ki:
[A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
(a  továbbiakban: R.) 7.  §-ában szabályozott módon a  központosított informatikai és elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat a következő költségvetési szervek és 100%-os állami tulajdonban levő gazdasági társaságok kötelesek 
egyedi szolgáltatási megállapodás és közvetlen finanszírozás útján igénybe venni:]
„j) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ;”

2. §  Az R. 2. §-a a következő k) ponttal egészül ki:
[A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
(a  továbbiakban: R.) 7.  §-ában szabályozott módon a  központosított informatikai és elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat a következő költségvetési szervek és 100%-os állami tulajdonban levő gazdasági társaságok kötelesek 
egyedi szolgáltatási megállapodás és közvetlen finanszírozás útján igénybe venni:]
„k) Nemzetstratégiai Kutatóintézet.”

3. §  Hatályát veszti az R. 2. § c) pontja.

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

  Németh Lászlóné s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	95.	szám	 54645

A nemzeti fejlesztési miniszter 29/2013. (VI. 12.) NFM rendelete
az útdíjszedő által az útdíjszolgáltatóknak, valamint az egyetemes útdíjszolgáltató által a bevallási 
közreműködők és a viszonteladók részére fizetendő átalány-költségtérítés számításáról és mértékéről

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 
28.  §  (2)  bekezdés f )  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet alkalmazásában:
1. bevallási közreműködői átalány-költségtérítés: az  egyetemes útdíjszolgáltatóval az  útdíjbevallás 

teljesítésére szerződött bevallási közreműködő részére az  egyetemes útdíjszolgáltató által e  rendeletben 
meghatározottak szerint fizetendő átalány-költségtérítés;

2. díjbevétel: az úthasználati jogosultság ellenértékének kiegyenlítésére felhasználható, általános forgalmi adót 
nem tartalmazó bevétel;

3. útdíjszolgáltatói átalány-költségtérítés: az  egyetemes útdíjszolgáltató kivételével az  útdíjszolgáltatók 
részére – az  útdíjszedővel fennálló szerződés alapján – e  rendeletben meghatározottak szerint fizetendő 
átalány-költségtérítés;

4. üzemanyagkártya-kibocsátó: az  úthasználati jogosultság ellenértékének kiegyenlítésére felhasználható 
üzemanyagkártyát kibocsátó szolgáltató;

5. viszonteladói átalány-költségtérítés: az egyetemes útdíjszolgáltató által a viszonteladók részére e rendeletben 
meghatározottak szerint fizetendő átalány-költségtérítés;

6. viszonteladói értékesítés: az  egyetemes útdíjszolgáltatóval kötött szerződés alapján a  viszonteladó által 
az úthasználati jogosultság értékesítéséhez kapcsolódóan nyújtott szolgáltatás.

2. § (1) Az  útdíjszolgáltatói átalány-költségtérítés alapja az  útdíjszedő és az  útdíjszolgáltató között fennálló szerződés 
alapján a tárgyhónapban az útdíjszolgáltató által az útdíjszedő részére megfizetett díjbevétel összege.

 (2) Az  útdíjszolgáltatói átalány-költségtérítés mértéke az  (1)  bekezdésben meghatározott átalány-költségtérítési alap 
5,0%-a.

3. § (1) A  viszonteladói átalány-költségtérítés alapja a  tárgyhavi viszonteladói értékesítésből származó, az  egyetemes 
útdíjszolgáltató részére befizetett díjbevétel összege.

 (2) Amennyiben a  viszonteladó az  egyetemes útdíjszolgáltató által működtetett, az  útdíj bevallását, kivetését 
lehetővé tévő rendszerrel integrált, zárt egységet alkotó, saját értékesítési rendszerén keresztül végzi viszonteladói 
értékesítési tevékenységét, úgy az  (1)  bekezdés szerinti viszonteladói átalány-költségtérítési alap 2,5%-ának 
megfelelő mértékű viszonteladói átalány-költségtérítésre jogosult.

 (3) Amennyiben a  viszonteladó nem a  (2)  bekezdésben meghatározott értékesítési rendszeren keresztül látja el 
viszonteladói értékesítési tevékenységét, úgy az  (1)  bekezdés szerinti viszonteladói átalány-költségtérítési alap 
2,0%-ának megfelelő mértékű viszonteladói átalány-költségtérítésre jogosult.

4. § (1) A  bevallási közreműködői átalány-költségtérítés alapja a  bevallási közreműködő által – a  vele szerződéses 
viszonyban álló úthasználók tárgyhónapban történő úthasználata alapján – rögzített, feldolgozott, továbbított, 
az útdíj megállapítására alkalmas adatok alapján kivetett útdíj általános forgalmi adóval nem terhelt összege.

 (2) A bevallási közreműködői átalány-költségtérítés mértéke az (1) bekezdésben meghatározott összeg 1,8%-a.

5. § (1) Az üzemanyagkártya-kibocsátói átalány-költségtérítés alapja az adott szolgáltató által kibocsátott üzemanyagkártya 
felhasználásával az egyetemes útdíjszolgáltató részére közvetlenül megfizetett díjbevétel.

 (2) Az  üzemanyagkártya-kibocsátó az  (1)  bekezdés szerinti üzemanyagkártya-kibocsátói átalány-költségtérítési alap 
0,5%-ának megfelelő mértékű üzemanyagkártya-kibocsátói átalány-költségtérítésre jogosult.

6. §  Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.

  Németh Lászlóné s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 44/2013. (VI. 12.) OGY határozata
a 2013. június 4-én kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításához történő hozzájárulásról*

 1. Az Országgyűlés
a) az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján felhatalmazza a Kormányt, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

és az  ennek során teendő intézkedésekről szóló 177/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet hatályát legfeljebb 
2013. július 19-ig meghosszabbítsa,

b) felkéri a  Kormányt, hogy a  veszélyhelyzet elhárítása érdekében az  intézkedések hatályának fenntartásáig 
megtett intézkedésekről az Országgyűlés ülésén adjon tájékoztatást.

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

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Földesi Gyula s. k., Nyakó István s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 45/2013. (VI. 12.) OGY határozata
az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról**

1. §  Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat (a  továbbiakban: HHSZ.) 51.  § 
(2) bekezdése utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„Ebben az  esetben észrevétel céljából az, aki személyében érintett, továbbá a  képviselő csoport vezetője vagy 
a képviselőcsoport általa felkért tagja kétperces hozzászólásra kérhet szót.”

2. §  A HHSZ. 131/D. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  határozati javaslathoz módosító javaslatot nem lehet fűzni, arról az  Országgyűlés vita nélkül határoz. 
A  határozathozatal előtt a  Mentelmi bizottság előadója és az  érintett képviselő öt-öt perces időtartamban 
felszólalhat.”

3. §  A HHSZ. 131/F. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdésben foglalt válasz kézhezvétele után a Mentelmi bizottság elnöke a 131/A. § (8) bekezdésében 
foglaltak értelemszerű alkalmazásával jár el.”

4. §  A HHSZ. 45.  § (6)  bekezdésében az  „az Országgyűlés Hivatalának vagy valamely hivatali szervének vezetője – 
távollétében helyettese –” szövegrész helyébe az „a főigazgató vagy az Országgyűlés Hivatalának – a főigazgató által 
kijelölt – munkatársa” szöveg lép.

5. §  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Földesi Gyula s. k., Nyakó István s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

  * A határozatot az Országgyűlés a 2013. június 10-i ülésnapján fogadta el.
**A határozatot az Országgyűlés a 2013. június 10-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyűlés 46/2013. (VI. 12.) OGY határozata
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 
23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról*

 1. Az  Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 
23/2010. (V. 14.) OGY határozat a következők szerint módosul:
Az Országgyűlés
az Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságba
dr. Stágel Bence (KDNP) – korábban megüresedett tagsági helyére –
Gaal Gergelyt (KDNP)
a bizottság tagjává
megválasztja.

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

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Földesi Gyula s. k., Nyakó István s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 47/2013. (VI. 12.) OGY határozata
Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő mentelmi ügyében**

Az Országgyűlés Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő mentelmi jogát a  Budakörnyéki Járásbíróság  
19. B. 1108/2010/17. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Szilágyi Péter s. k., Dr. Tiba István s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 48/2013. (VI. 12.) OGY határozata
dr. Dorosz Dávid országgyűlési képviselő mentelmi ügyében***

Az Országgyűlés dr. Dorosz Dávid országgyűlési képviselő mentelmi jogát a  Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi 
Bíróság 15. B. XX.1550/2012. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Szilágyi Péter s. k., Dr. Tiba István s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

    * A határozatot az Országgyűlés a 2013. június 10-ei ülésnapján fogadta el.
  ** A határozatot az Országgyűlés a 2013. június 11-i ülésnapján fogadta el.
*** A határozatot az Országgyűlés a 2013. június 11-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyűlés 49/2013. (VI. 12.) OGY határozata
Karácsony Gergely országgyűlési képviselő mentelmi ügyében*

Az Országgyűlés Karácsony Gergely országgyűlési képviselő mentelmi jogát a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi 
Bíróság 15. B. XX.1550/2012. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Szilágyi Péter s. k., Dr. Tiba István s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 50/2013. (VI. 12.) OGY határozata
Jávor Benedek országgyűlési képviselő mentelmi ügyében**

Az Országgyűlés Jávor Benedek országgyűlési képviselő mentelmi jogát a  Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi 
Bíróság 15. B. XX.1550/2012. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Szilágyi Péter s. k., Dr. Tiba István s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 51/2013. (VI. 12.) OGY határozata
Rubi Gergely országgyűlési képviselő mentelmi ügyében***

Az Országgyűlés Rubi Gergely országgyűlési képviselő mentelmi jogát a Debreceni Törvényszék 18. Bkf. 282/2012/2. 
számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Szilágyi Péter s. k., Dr. Tiba István s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

   *  A határozatot az Országgyűlés a 2013. június 11-i ülésnapján fogadta el.
  ** A határozatot az Országgyűlés a 2013. június 11-i ülésnapján fogadta el.
*** A határozatot az Országgyűlés a 2013. június 11-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyűlés 52/2013. (VI. 12.) OGY határozata
Scheiring Gábor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében*

Az Országgyűlés Scheiring Gábor országgyűlési képviselő mentelmi jogát a  Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi 
Bíróság 15. B. XX.1550/2012. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Szilágyi Péter s. k., Dr. Tiba István s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 53/2013. (VI. 12.) OGY határozata
dr. Szél Bernadett országgyűlési képviselő mentelmi ügyében**

Az Országgyűlés dr. Szél Bernadett országgyűlési képviselő mentelmi jogát a  Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi 
Bíróság 15. B. XX.1550/2012. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Szilágyi Péter s. k., Dr. Tiba István s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 54/2013. (VI. 12.) OGY határozata
Szilágyi László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében***

Az Országgyűlés Szilágyi László országgyűlési képviselő mentelmi jogát a  Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi 
Bíróság 15. B. XX.1550/2012. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Szilágyi Péter s. k., Dr. Tiba István s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

   *  A határozatot az Országgyűlés a 2013. június 11-i ülésnapján fogadta el.
  ** A határozatot az Országgyűlés a 2013. június 11-i ülésnapján fogadta el.
*** A határozatot az Országgyűlés a 2013. június 11-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyűlés 55/2013. (VI. 12.) OGY határozata
Szabó Rebeka országgyűlési képviselő mentelmi ügyében*

Az Országgyűlés Szabó Rebeka országgyűlési képviselő mentelmi jogát a  Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi 
Bíróság 15. B. XX.1550/2012. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Szilágyi Péter s. k., Dr. Tiba István s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 56/2013. (VI. 12.) OGY határozata
Tasó László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében**

Az Országgyűlés Tasó László országgyűlési képviselő mentelmi jogát a Debreceni Járásbíróság 75. B. 1997/2012/7. 
számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Szilágyi Péter s. k., Dr. Tiba István s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 57/2013. (VI. 12.) OGY határozata
Vágó Gábor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében***

Az Országgyűlés Vágó Gábor országgyűlési képviselő mentelmi jogát a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság 
15. B. XX.1550/2012. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Szilágyi Péter s. k., Dr. Tiba István s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

   *  A határozatot az Országgyűlés a 2013. június 11-i ülésnapján fogadta el.
  ** A határozatot az Országgyűlés a 2013. június 11-i ülésnapján fogadta el.
*** A határozatot az Országgyűlés a 2013. június 11-i ülésnapján fogadta el.
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A köztársasági elnök 299/2013. (VI. 12.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
előterjesztésére –

a magyar–brazil kétoldalú kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Sérgio Eduardo Moreira Lima, a Brazil Szövetségi Köztársaság budapesti nagykövete részére a

MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE
polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2013. május 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. május 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/02679/2013.

A köztársasági elnök 300/2013. (VI. 12.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
előterjesztésére – 

a magyar–belga gazdasági és közigazgatási kapcsolatok fejlesztése terén végzett több évtizedes eredményes 
tevékenysége elismeréseként
Claude Chéruy, a Belga Szövetségi Gazdasági Minisztérium nemzetközi kapcsolatokért felelős főigazgatója részére,

a magyar–belga kapcsolatok ápolása és fejlesztése érdekében végzett eredményes munkája, diplomáciai 
tevékenysége elismeréseként
Dirk Wouters nagykövet, a Belga Királyság EU mellett működő képviseletének állandó képviselője részére,

a magyar–belga kapcsolatok ápolása és fejlesztése érdekében végzett következetes és eredményes tevékenysége 
elismeréseként
Philippe Suinen, a Belgiumi Francia Közösség külkapcsolatokért felelős főigazgatója részére a

MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE
polgári tagozata;

Magyarország energiabiztonságának erősítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Jean-Arnold Vinois, az Európai Bizottság Energetikai Főigazgatóságának nyugalmazott megbízott igazgatója részére,
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a több generációra kiterjedő közgazdaság- és politikatudományi oktatói és kutatói tevékenységéért, valamint 
a pozitív magyar országkép aktív külhoni alakítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Mándy Pál, az UCL-Leuveni Katolikus Egyetem professor emeritusa részére a

MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE
polgári tagozata;

a lengyel–magyar kulturális és közéleti kapcsolatok elmélyítéséért, különös tekintettel a  2011-es Chopin-év 
programsorozatának megszervezéséért, illetve Fryderyk Chopin és Liszt Ferenc barátságának és örökségének 
népszerűsítéséért
Bernaś Arkadiusz, a stockholmi Lengyel Intézet igazgatója részére,

a magyar–vallon kapcsolatok elmélyítéséért, történelmi, néprajzi kutatásaiért, valamint azok népszerűsítő 
megismertetéséért végzett kiemelkedő tevékenységéért
Keresztessy Sándor Lajos nyugalmazott televíziós szerkesztő-rendező, a Magyar Néprajzi Társaság tagja részére a

MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE
polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2013. május 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest,  2013. május 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/02681/2013.

A köztársasági elnök 301/2013. (VI. 12.) KE határozata
a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa tagjává történő kinevezésről

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 38. § (1) bekezdése 
alapján – a  Gazdasági Versenyhivatal elnökének javaslatára – dr. Ruszthiné dr. Juhász Dorinát 2013. július 1-jei 
hatállyal hat évig terjedő időtartamra a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa tagjává kinevezem.

Budapest, 2013. június 4.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-7/02646/2013.
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A Kormány 1314/2013. (VI. 12.) Korm. határozata
a Molnár Tamás Kutató Központ felállításáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megalapításra kerüljön a  Molnár Tamás Kutató Központ 

a  XIX–XX. századi magyar politikai és szellemi élet szempontjából meghatározó jelentőségű tudományos munkák 
kutatására, megőrzésére;

 2. felhívja a  közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy intézkedjen a  Molnár Tamás Kutató Központ 
megalapításához szükséges egyeztetések lefolytatásáról az  emberi erőforrások miniszterével és a  Magyar 
Tudományos Akadémia elnökével;

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: 2013. július 15.

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy intézkedjen a  Molnár Tamás Kutató Központ megalapításához és 
működéséhez szükséges 175 millió forint biztosításáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2013. augusztus 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1315/2013. (VI. 12.) Korm. határozata
A Nemzeti Adó- és Vámhivatallal online adatkapcsolatra képes pénztárgépek bevezetésének ütemezéséről 
szóló 1059/2013. (II. 13.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatallal online adatkapcsolatra képes pénztárgépek bevezetésének ütemezéséről szóló 
1059/2013. (II. 13.) Korm. határozat 1. b)  pontjában a „2013. június 30-ig” szövegrész helyébe a „2013. augusztus 
31-ig” szöveg lép.

 2. A Nemzeti Adó- és Vámhivatallal online adatkapcsolatra képes pénztárgépek bevezetésének ütemezéséről szóló 
1059/2013. (II. 13.) Korm. határozat 3. pontjában a „2013. június 30-ig” szövegrész helyébe a „2013. augusztus 31-ig” 
szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1316/2013. (VI. 12.) Korm. határozata
helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez történő 2013. májusi előzetes kormányzati 
hozzájárulásról

A Kormány a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.  §-a és az  adósságot keletkeztető 
ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a következő határozatot 
hozza:

A Kormány az 1. melléklet szerinti ügylet 2013. évben történő megkötéséhez az alábbi kiegészítő feltételekkel járul 
hozzá:
a) az  önkormányzat az  1.  mellékletben megjelölt ügyletérték teljes összegétől és az  önkormányzatot terhelő 

fizetési kötelezettségektől lefelé eltérhet, amennyiben ez  nem okozza ezen értékek valamelyikének 
növekedését egyik évben sem;

b) a fejlesztési célú ügylettel összefüggésben felvett hitel esetében
ba) a hitelt csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésre lehet fordítani;
bb) az  önkormányzat az  1.  mellékletben meghatározott fejlesztéshez kapcsolódó ügyletértéktől lefelé 

eltérhet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



54654	
M

A
G
Y
A
R
	K

Ö
Z
L
Ö
N
Y
	•	2013.	évi	95.	szám

	
1. melléklet az 1316/2013. (VI. 12.) Korm. határozathoz

Önkormányzat neve

Ügyeletek adatai

Értéke Deviza Ügylet célja 
Ügylet 

típusa

Futamideje 

(év)

Deviza 

árfolyama 

(Ft)

Ügyletből eredő fizetési kötelezettség (az ügylet devizanemében) esedékesség 

szerint 

Tárgyévi
Tárgyévet követő 

első évben

Tárgyévet követő 

második évben

Tárgyévet követő 

harmadik és azt 

követő években

OROSZLÁNY 
VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA
576 000 000 HUF

hulladékgazdálkodással 
összefüggő fejlesztés

Hitel 5 1 0 166 212 000 154 980 000 397 548 000
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A Kormány 1317/2013. (VI. 12.) Korm. határozata
a Központi Statisztikai Hivatal fejezetben a „Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 
2013. évi támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat létrehozásáról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva elrendeli a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1.  melléklet 
XXXI.  Központi Statisztikai Hivatal fejezet, 6. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Statisztikai Elemző Központ 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi támogatása alcím fejezeti kezelésű előirányzat létrehozását.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Központi Statisztikai Hivatal elnöke
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1318/2013. (VI. 12.) Korm. határozata
a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a Belügyminisztérium 
fejezetek közötti, az Országos Tűzmegelőzési Bizottság működésének támogatását célzó előirányzat-
átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében, az  Országos 
Tűzmegelőzési Bizottság működésével összefüggő feladatok végrehajtása érdekében, a  Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 12. Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság cím javára

a) 20 000 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 14. Fejezeti általános tartalék alcím terhére, továbbá

b) 20 000 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím terhére  az 1. melléklet szerint.
Felelős: vidékfejlesztési miniszter
 belügyminiszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1318/2013. (VI. 12.) Korm. határozathoz

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium

 ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA   
a  Kormány   hatáskörében

Ezer forintban, egy tizedessel ! 
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. KIADÁSOK A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

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

szám név neve áthúzódó
hatása

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium 
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

004536 14 Fejezeti általános tartalék
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -20 000,0

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások -20 000,0

XIV. Belügyminisztérium
001711 12 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 40 000,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű     
Az  összetartozó előirányzatváltozásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Ezer forintban, egy tizedessel ! 
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. BEVÉTELEK A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

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

szám név neve áthúzódó
hatása

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

Ezer forintban, egy tizedessel ! 
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

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

szám név neve áthúzódó
hatása

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium 
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

004536 14 Fejezeti általános tartalék -20 000,0
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása -20 000,0
XIV. Belügyminisztérium

001711 12 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 40 000,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű     
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Ezer forintban, egy tizedessel ! 
Összesen:

I. né. II. né. III. né. IV.né.
   Fejezet    1 példány   időarányos

   Állami Számvevőszék 1 példány   teljesítményarányos 
   Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 40 000 40 000
  Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Költségvetési év: 2013.

 Az adatlap 5 példányban töltendő ki Az előirányzatok felhasználása/zárolása 
(módosítás +/-)   
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A Kormány 1319/2013. (VI. 12.) Korm. határozata
Erdőtelek község külterületén fekvő mezőgazdasági övezetbe tartozó földrészlet beruházási célterületté 
nyilvánításáról

A Kormány a  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11.  § (2) és (3)  bekezdésére figyelemmel 
beruházási célterületté nyilvánítja az  Erdőtelek község külterületén fekvő, az  ingatlan-nyilvántartás szerint 
0311/9 helyrajzi számú földrészletet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1320/2013. (VI. 12.) Korm. határozata
a Maklár község déli határán, a település külterületén található földrészletek beruházási célterületté 
nyilvánításáról

A Kormány a  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11.  § (2) és (3)  bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel, beruházási célterületté nyilvánítja a  Maklár község külterületén elhelyezkedő – az  ingatlan-
nyilvántartás szerinti 070/7, 070/8, 070/9, 070/10, 070/11, 070/12 önálló helyrajzi számú – földrészleteket, valamint 
az e földrészletekből a telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteket.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1321/2013. (VI. 12.) Korm. határozata
a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0011 azonosító számú („Kistelek szennyvízelvezetési rendszerének kiépítése” 
című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  KEOP-1.2.0/09-11-2012-0011 azonosító számú, „Kistelek szennyvízelvezetési 

rendszerének kiépítése” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot,
 2. hozzájárul az  1.  pont szerinti projekt támogatási szerződésének – a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1321/2013. (VI. 12.) Korm. határozathoz

Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt támogatási 

összege

(Ft)

Projekt támogatási 

intenzitása
Projekt rövid bemutatása

KEOP- 
1.2.0/09-11-
2012-0011

Kistelek szennyvízelvezetési 
rendszerének kiépítése

Kistelek Város 
Önkormányzata

3 235 026 132 84,882367%

A projekt célja Kistelek település 
szennyvízcsatornázása, a keletkező szennyvizek 

megfelelő tisztítása és kezelése a projekt keretében 
megvalósuló új szennyvíztisztító telepen. A projekt 

keretében összesen 2576 új bekötés létesül, 
a létesülő új szennyvíztisztító telep hidraulikai 

kapacitása 800 m3/d, biológiai kapacitása  
8470 lakosegyenérték (LE).
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A Kormány 1322/2013. (VI. 12.) Korm. határozata
a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználására irányuló programozási 
dokumentumok tervezésével kapcsolatos aktuális feladatokról

A Kormány áttekintette a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználására irányuló programok tervezésének 
jelenlegi állását, és a releváns programozási dokumentumok számára bemutatott tervezetei alapján
 1. a Partnerségi Megállapodás és az  operatív programok jelenlegi munkaváltozatait elfogadja a  további tervezés 

alapjául, és felkéri a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Partnerségi Megállapodás és az  operatív programok 
teljes tervezetét az  1.  mellékletben rögzített indikatív forrásallokációs arányok alapján, az  érintett miniszterek 
közreműködésével terjessze a Nemzeti Fejlesztés Kormánybizottság elé;

Felelős:  nemzetgazdasági miniszter,
 a nemzeti fejlesztési miniszter, az emberi erőforrások minisztere, a vidékfejlesztési miniszter  

és a Miniszterelnökséget vezető államtitkár bevonásával
Határidő:  2013. június 15.

 2. egyetért azzal, hogy a  továbbiakban a  Partnerségi Megállapodás és az  operatív programok jelenlegi 
munkaváltozatai képezzék az  Európai Bizottsággal folyó kétoldalú egyeztetések alapját, és felhívja 
a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési programok tervezéséről ezek 
alapján folytasson egyeztetést az Európai Bizottsággal;

Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  folyamatos

 3. egyetért azzal, hogy a  Partnerségi Megállapodás és az  operatív programok jelenlegi munkaváltozatai képezzék 
a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési programokról folytatandó társadalmi konzultáció tartalmi alapját, és 
felhívja a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a  Kormány korábbi döntéseivel összhangban tegye meg 
a társadalmi konzultáció előkészítéséhez szükséges lépéseket;

Felelős:  Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:  folyamatos

 4. felkéri a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárt és a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyenek javaslatot 
a  2014–2020 közötti fejlesztési programokról folytatandó társadalmi konzultáció európai uniós fejlesztési 
forrásokból történő finanszírozásának módjára.

Felelős:  Miniszterelnökséget vezető államtitkár  
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő:  2013. június 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1322/2013. (VI. 12.) Korm. határozathoz

Az operatív programok további tervezése során alkalmazandó indikatív forrásallokáció 
(a rendelkezésre álló források%-ában)

Strukturális 

Alapok
Kohéziós Alap Összesen

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 
(Tervezhető alapok: ERFA, ESZA)

~39,40% 0,00% ~39,40%

Terület- és Településfejlesztési Operatív program (TOP)  
(Tervezhető alapok: ERFA, ESZA)

~16,15% 0,00% ~16,15%

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív program (VEKOP) 
Tervezhető alapok (ERFA, ESZA)

~3,55% 0,00% ~3,55%

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)  
(Tervezhető alapok: ESZA, ERFA)

~10,94% 0,00% ~10,94%
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Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP) 
(Tervezhető alapok: Kohéziós Alap, EFA)

~1,00% ~13,77% ~14,77%

Közlekedésfejlesztés Operatív Program (KOP)  
(Tervezhető Alapok: Kohéziós Alap, ERFA)

~1,27% ~12,42% ~13,69%

Végrehajtási Koordinációs OP (KOOP)  
(Tervezhető alap: Kohéziós Alap)

0,00% ~1,50% ~1,50%

Összesen ~72,3% ~27,7% 100,0%

Megjegyzés: A  táblázatban szereplő allokációs arányok az  Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az  Európai 
Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) által társfinanszírozott operatív programokra együttesen rendelkezésre 
álló forrásokhoz viszonyítva értendők.

A Kormány 1323/2013. (VI. 12.) Korm. határozata
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) és a Közép-magyarországi régió területén 
végrehajtandó fejlesztések forrásai felhasználásának tervezéséről

A Kormány
 1. kiemelt célként határozza meg a  Közép-magyarországi régió – különösen Pest megye periférikus területeinek  – 

fejlesztését az  Európai Unió kohéziós politikájának a  2014–2020 közötti programozási időszakban biztosított 
eszközei által,

 2. egyetért azzal, hogy
a) a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program elsősorban területi szempontú operatív programként 

területi fejlesztéseket és gazdaságfejlesztési beavatkozásokat tartalmazzon,
b) az ágazati operatív programok tervezésekor a  Közép-magyarországi régióban felmerült fejlesztési igények 

legyenek figyelembe véve,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 érintett miniszterek
Határidő: folyamatos

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és az  érintett további minisztereket, hogy a  2.  pont szerinti tervezés során 
vonják be Pest Megye Önkormányzatát és Budapest Főváros Önkormányzatát,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 érintett miniszterek
Határidő: folyamatos

 4. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét és a  vidékfejlesztési minisztert, hogy – a  nemzetgazdasági miniszter 
bevonásával – valamint a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  általuk meghatározott szakmai tartalmú operatív 
programba tervezzenek be budapesti és Pest megyei fejlesztéseket
a) az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az  Európai Tengerügyi és Halászati Alap esetében prioritásonként 

a források legfeljebb 15%-a,
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap esetében programszinten a források 5%-a,
c) az Európai Szociális Alap esetében korlátlanul igénybe vehető rugalmassági keret
terhére,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 vidékfejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

 5. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, a  vidékfejlesztési minisztert és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy 
a  4.  pont szerinti fejlesztések tervezése során vegyék figyelembe, hogy a  tervezett fejlesztéseknek kimutatható 
hatással kell lenniük a kevésbé fejlett régiókra,
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Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 vidékfejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

 6. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – Pest Megye Önkormányzata és a  nemzeti fejlesztési miniszter 
bevonásával – a Regionális Támogatások Iránymutatás 2014–2020 közötti uniós programozási időszakra vonatkozó 
előírásai alapján készítsen javaslatot a  Pest megyei kis- és középvállalkozások számára magasabb támogatási 
intenzitást biztosító térség vagy térségek kijelöléséről.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a Regionális Támogatások Iránymutatás elfogadását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1324/2013. (VI. 12.) Korm. határozata
a Projekt és Pályázat Előkészítő és Menedzsment Központ létrehozásáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  2014–2020 közötti időszakban állami szerepvállalással segítse a  pályázók európai uniós 

forrásokhoz való hozzájutását,
 2. felkéri a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy készítsen részletes előterjesztést a  Projekt és Pályázat 

Előkészítő és Menedzsment Központ létrehozásáról és annak működtetéséről a  Széchenyi Programiroda keretein 
belül,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: 2013. augusztus 31.

 3. felkéri a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár bevonásával a  2014–2020 
közötti európai uniós források terhére tegyen javaslatot a Projekt és Pályázat Előkészítő és Menedzsment Központ 
működésének és tevékenységének finanszírozására a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság számára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: 2013. július 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1325/2013. (VI. 12.) Korm. határozata
az egészségügyi infrastrukturális beruházások többlet-támogatásáról

A Kormány
 1. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre 

szóló akciótervének TIOP-2.2.6/B azonosító számú konstrukciója keretében pályáztatás alatt lévő, európai uniós 
támogatásból megvalósuló egészségügyi projektek tekintetében – 2015. december 31-ig szükséges 14,01 milliárd 
forint kiegészítő forrás fedezetéről – a  Nemzeti Stratégiai Referenciakeret tervezési árfolyamának megváltozása 
eredményeként rendelkezésre álló addicionális forrás terhére intézkedjen,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos
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 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  1.  pont szerinti kiegészítő forrásnak a  Nemzeti Stratégiai 
Referenciakeret tervezési árfolyama megváltozása eredményeként rendelkezésre álló addicionális forrással le nem 
fedett részét a  többletkötelezettség-vállalás hatályos rendelkezései szerinti eljárásrend keretében igénybe vehető 
forráskeret terhére biztosítsa,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  emberi erőforrások miniszterének bevonásával készítsen 
előterjesztést a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság részére az 1. pont szerinti keretemelésről,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

 4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterének bevonásával
a) intézkedjen a  folyamatban lévő, uniós finanszírozásból megvalósuló, egészségügyi projektekben 

felmerült, illetve a  projektek lezárásáig felmerülő kalkulált (elszámolható és el nem számolható) 
költségnövekményének tételes felméréséről – az  1512/2012. (XI. 16.) Korm. határozat előkészítése során 
alkalmazott eljárás szerint –, amely kimutatja az  egyes konkrét projektek kiegészítő források iránti igényét, 
a költségnövekmény mértékét, okát és összetételét,

b) az a)  alpont szerinti felmérés eredményének alapján készítsen előterjesztést a  Nemzeti Fejlesztési 
Kormánybizottság részére az egyes projektek sikeres lezárásához szükséges forrásemelésről, szükség szerint 
vizsgálva az  1.  pontban meghatározott kiegészítő források fel nem használt részének bevonását, különös 
tekintettel az 1. mellékletben indikatívan felsorolt kedvezményezettek projektjei vonatkozásában,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2013. június 30.

 5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 4. pontnak megfelelően elkészített felmérés alapján, a folyamatban 
lévő, uniós finanszírozásból megvalósuló egészségügyi projektek megállapított költségnövekményén belül
a) az el nem számolható költségek kifizetéséről a  Magyarország központi költségvetésének XIX. Uniós 

fejlesztések fejezet, Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása előirányzata terhére 
gondoskodjon,

b) az elszámolható költségek fedezetét a  Nemzeti Stratégiai Referenciakeret tervezési árfolyamának 
megváltozása eredményeként az 1. pontban meghatározott addicionális források és a többletkötelezettség-
vállalás hatályos rendelkezései szerinti eljárásrend keretében igénybe vehető forráskeret terhére biztosítsa,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

 6. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, mint az  5.  pont a)  alpontjában meghatározott fejezetre vonatkozó 
szabályozás tekintetében a feladat- és hatáskört gyakorló szerv vezetőjét, hogy – a 4. pontban foglaltak végrehajtása 
érdekében – a  fejezet megfelelő felhasználási szabályai kialakításával teremtse meg a  lehetőséget az  uniós 
finanszírozású egészségügyi projektek el nem számolható többletköltségeinek finanszírozására.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1325/2013. (VI. 12.) Korm. határozathoz

Indikatív lista

Sor Fejlesztéssel érintett intézmény neve Projekt címe Projekt azonosítószám ÖSSZESEN 2013. év 2014. év

TIOP
Várható fizikai és pénzügyi 

teljesítés-ütemezés

1. Gróf Tisza István Kórház „A berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház korszerűsítése” TIOP-2.2.4-09/1-2010-0018 9 222 140 Ft 9 222 140 Ft – Ft 

2. Kanizsai Dorottya Kórház
Kanizsai Dorottya Kórház sürgősségi ellátásának (SO2) 

fejlesztése
TIOP-2.2.2-08/2-2009-0005 3 096 680 Ft 3 096 680 Ft – Ft 

3. Bugát Pál Kórház Nonprofit Kft.

A Bugát Pál Kórház szakmai munkájának fejlesztése 

költséghatékony megoldásokkal a fenntartható fejlődés 

érdekében, az esélyegyenlőség egyidejű biztosításával, 

a betegek ellátáshoz történő hozzáférési idejének 

csökkentésével – Gyöngyös

TIOP-2.2.4-09/1-2010-0017 24 000 000 Ft 24 000 000 Ft – Ft 

4. Markhot Ferenc Kórház Kft
Szervezeti és infrastrukturális megújulás – Markhot Ferenc 

Kórház
TIOP-2.2.4-09/1-2010-0027 482 478 334 Ft 482 478 334 Ft – Ft 

5.

Szatmár-Beregi Kórház és 

Gyógyfürdő Egészségügyi 

Szolgáltató Nonprofit Kft. 

A Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő sürgősségi osztályának 

komplex fejlesztése
TIOP-2.2.2-08/2-2009-0020 33 167 320 Ft 33 167 320 Ft – Ft 

6.
Jósa András Oktatókórház Nonprofit 

Kft
Jósa András Sürgősségi Központ Projekt TIOP-2.2.2-08/2-2010-0003 2 346 960 Ft 2 346 960 Ft – Ft 

7.
Jósa András Oktatókórház Nonprofit 

Kft
Jósa András Tömbkórház Projekt TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 550 496 167 Ft 150 496 167 Ft 400 000 000 Ft 

8. Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház
Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház struktúraváltását elősegítő 

infrastrukturális fejlesztése a fekvőbeteg ellátásban
TIOP-2.2.4-09/1-2010-0006 98 710 000 Ft 98 710 000 Ft – Ft 

9.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Csillagpont Kórház létrehozása a Borsod-A-Z. Megyei Kórház és 

Egyetemi Oktató Kórházban
TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0006 358 122 000 Ft 358 122 000 Ft – Ft 

10. Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház PIC fejlesztése a Pándy Kálmán Kórházban TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0018 17 480 000 Ft 17 480 000 Ft – Ft 

11.
Hetényi Géza Kórház (Jász-Nagykun-

Szolnok Megye)

„A Perinatális Intenzív Centrum műszaki fejlesztése 

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza 

Kórház-Rendelőintézetben”

TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0014 6 672 326 Ft 6 672 326 Ft – Ft 

12.
Hetényi Géza Kórház (Jász-Nagykun-

Szolnok Megye)

Struktúraváltoztatás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi 

Géza Kórház-Rendelőintézetben
TIOP-2.2.4-09/1-2010-0010 800 000 000 Ft 415 000 000 Ft 385 000 000 Ft 

13.
Fejér-Megyei Szent György Kórház 

Kórház

Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés és 

kapcsolódó eszközbeszerzés a Fejér Megyei Szent György 

Kórházban

TIOP-2.2.4-09/1-2010-0002 68 866 600 Ft 63 866 600 Ft 5 000 000 Ft 

14.
Fejér-Megyei Szent György Kórház 

Kórház

Eszközfejlesztés a PIC-i babákért a Fejér Megyei Szent György 

Kórházban
TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0008 5 625 584 Ft 5 625 584 Ft – Ft 
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15.

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, 

Győr

„Infrastruktúrafejlesztés a győri Petz Aladár Megyei Oktató 

Kórházban, mint egészségpólusban”
TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0010 14 000 000 Ft 14 000 000 Ft – Ft 

16. Kanizsai Dorottya Kórház
Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúra-fejlesztés 

a fekvőbeteg-szakellátásban
TIOP-2.2.4-09/1-2010-0030 99 966 849 Ft 99 966 849 Ft – Ft 

17.
Szent Pantaleon Kórház – 

rendelőintézet Dunaújváros

„Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés 

a fekvőbeteg-szakellátásban”
TIOP-2.2.4-09/1-2010-0024 13 973 556 Ft 13 973 556 Ft – Ft 

18. Mohács Városi Kórház
Mohács Városi Kórház SO2 Sürgősségi Ellátásának fejlesztése, 

gyermek sürgősségi ellátás kialakítása
TIOP-2.2.2-08/2-2009-0024 5 032 000 Ft 5 032 000 Ft – Ft 

19. Karolina Kórház-Rendelőintézet
Struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a KAROLINA 

KÓRHÁZBAN
TIOP-2.2.4-09/1-2010-0020 90 000 000 Ft 90 000 000 Ft – Ft 

20.
Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 

(intézmény)
Ellátás racionalizálása a Réthy Pál Kórházban TIOP-2.2.4-09/1-2010-0022 48 400 000 Ft 48 400 000 Ft – Ft 

21.
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc 

Kórház Nonprofit Zrt.

Átfogó fejlesztés a Veszprém Megyei Kórházban, konzorciális 

összefogással a Közép-Dunántúli Regionális Onkológiai 

Centrum létrehozásáért és az egységes regionális onkológiai 

ellátó hálózat kialakításáért

TIOP-2.2.5-09/1-2010-0006 23 707 001 Ft 6 241 455 Ft 17 465 546 Ft 

22. Kaposi Mór Oktató Kórház A Kaposi Mór Oktató Kórház pólus fejlesztése TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0001 4 000 000 000 Ft 2 000 000 000 Ft 2 000 000 000 Ft 

23. Szegedi Tudományegyetem Infrastruktúra-fejlesztés a szegedi egészségpólusban TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0010 2 076 565 148 Ft 664 201 037 Ft 1 412 364 111 Ft 

24. Mátrai Gyógyintézet Észak-magyarországi onkológiai ellátórendszer fejlesztése TIOP-2.2.5-09/1-2010-0004 156 370 564 Ft 156 370 564 Ft – Ft 

25.
Szent Lázár Megyei Kórház 

Salgótarján
Észak-magyarországi onkológiai ellátórendszer fejlesztése TIOP-2.2.5-09/1-2010-0004 914 390 Ft 914 390 Ft – Ft 

26.
Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház 

– Rendelőintézet

„A hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház – Rendelőintézet 

struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése”
TIOP-2.2.4-09/1-2010-0033 106 347 075 Ft 106 347 075 Ft – Ft 

27. Szegedi Tudományegyetem
Sürgősségi ellátás fejlesztése a Szegedi Tudományegyetem 

Szent-Györgyi Albert Klinikai Központban
TIOP-2.2.2-08/2-2009-0008 799 140 400 Ft 484 140 400 Ft 315 000 000 Ft 

28. Várpalotai Városi Kórház „Infrastruktúrafejlesztés a várpalotai kórházban” TIOP – 2.1.3-10/1-2010-0001 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft – Ft 

ÖSSZESEN TIOP 9 897 701 094 Ft 5 362 871 437 Ft 4 534 829 657 Ft 

ROP

29. Margit Kórház Csorna
Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-Dunántúli 

Régióban
NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 2 473 066 Ft 2 473 066 Ft – Ft 

30.
Kemenesaljai Egyesített Kórház 

Celldömölk

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-Dunántúli 

Régióban
NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 203 200 Ft 203 200 Ft – Ft 

31. Pécsi Tudományegyetem
Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-Dunántúli 

Régióban
DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001 37 236 400 Ft – Ft 37 236 400 Ft 

32.
Tolna Megyei Önkormányzat Balassa 

János Kórház

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-Dunántúli 

Régióban
DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001 17 449 312 Ft 10 159 964 Ft 7 289 348 Ft 

33. SzigetvárMed Nonprofit Kft.
Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-Dunántúli 

Régióban
DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001 470 886 814 Ft 470 886 814 Ft 
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34.

Zsigmondy Vilmos Harkányi 

Gyógyfürdőkórház Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-Dunántúli 

Régióban
DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001 19 445 887 Ft 19 445 887 Ft – Ft 

35.
Komlói Egészségcentrum Nonprofit 

Kft

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-Dunántúli 

Régióban
DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001 10 800 000 Ft 10 800 000 Ft – Ft 

36.
Marcali Városi Önkormányzat Kórház 

– Rendelőintézete

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-Dunántúli 

Régióban
DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft – Ft 

37. Szegedi Tudományegyetem Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-Alföldi Régióban DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001 950 000 Ft – Ft 950 000 Ft 

38. Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-Alföldi Régióban DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001 23 313 373 Ft 23 313 373 Ft – Ft 

39.
Dr. Diósszilágyi Sámuel 

Kórház-Rendelőintézet
Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-Alföldi Régióban DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001 10 000 000 Ft 10 000 000 Ft – Ft 

40. Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-Alföldi Régióban DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001 10 000 000 Ft 10 000 000 Ft – Ft 

41. Szent Rókus Kórház Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-Alföldi Régióban DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001 3 253 142 Ft 3 253 142 Ft – Ft 

42.

Kiskunfélegyházi Kórház-

Rendelőintézet Gyógyfürdő és 

Rehabilitációs Központ

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-Alföldi Régióban DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001 671 396 Ft 671 396 Ft – Ft 

43. Vasútegészségügyi Nonprofit Kft. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-Alföldi Régióban DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001 380 360 Ft 380 360 Ft – Ft 

44. Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-Alföldi Régióban DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001 9 305 581 Ft 9 305 581 Ft – Ft 

45.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-Alföldi 

Régióban
ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 22 816 059 Ft 22 816 059 Ft – Ft 

46.

Jósa András Oktatókórház 

Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 

Kft. 

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-Alföldi 

Régióban
ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 47 000 000 Ft 47 000 000 Ft – Ft 

47.
Koch Róbert Kórház-Rendelőintézet 

Edelény

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-

Magyarországi Régióban
ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001 13 751 026 Ft 13 751 026 Ft – Ft 

48.
DE OEC Kazincbarcikai Kórház 

Nonprofit Kft.

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-

Magyarországi Régióban
ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001 6 850 000 Ft 6 850 000 Ft – Ft 

49.
Markhot Ferenc Kórház Nonprofit 

Kft. Eger

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-

Magyarországi Régióban
ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001 50 370 000 Ft 44 470 000 Ft 5 900 000 Ft 

50.
Albert Sweitzer Kórház Nonprofit Kft. 

Hatvan

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-

Magyarországi Régióban
ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001 25 385 540 Ft 25 385 540 Ft – Ft 

51.
Szent Lázár Megyei Kórház 

Salgótarján

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-

Magyarországi Régióban
ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001 3 250 000 Ft 3 250 000 Ft – Ft 

52.
Gróf Esterházy Kórház és 

Rendelőintézeti Szakrendelő

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Közép-Dunántúli 

Régióban
KDOP-5.2.1/C-11-2011-0001 9 310 207 Ft 9 310 207 Ft – Ft 

53. Batthyány Kázmér Szakkórház
Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Közép-Dunántúli 

Régióban
KDOP-5.2.1/C-11-2011-0001 34 428 054 Ft 6 236 568 Ft 28 191 486 Ft 

54.
MRE Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió 

Drogterápiás Otthona

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Közép-Dunántúli 

Régióban
KDOP-5.2.1/C-11-2011-0001 44 553 412 Ft 29 178 412 Ft 15 375 000 Ft 
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55.

Tapolcai Kórház Egészségügyi 

Nonprofit KFT

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Közép-Dunántúli 

Régióban
KDOP-5.2.1/C-11-2011-0001 84 554 032 Ft 18 766 662 Ft 65 787 370 Ft 

56. Állami Szívkórház
Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Közép-Dunántúli 

Régióban
KDOP-5.2.1/C-11-2011-0001 2 219 628 Ft 670 028 Ft 1 549 600 Ft 

57. Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet
Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Közép-Dunántúli 

Régióban
KDOP-5.2.1/C-11-2011-0001 3 514 236 Ft 3 514 236 Ft – Ft 

58.

Zsigmondy Vilmos Harkányi 

Gyógyfürdőkórház Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Harkányi Gyógyvíz – Egészséget adó és megőrző őselem DDOP-2.1.1/E-09-2f-2010-0001 32 253 049 Ft 20 032 873 Ft 12 220 176 Ft 

ÖSSZESEN ROP 1 001 623 774 Ft 356 237 580 Ft 645 386 194 Ft 

KEOP

59.
Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház 

– Rendelőintézet

„Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház „A” épülettömb 

energetikai korszerűsítése”
KEOP-5.3.0/A-09-2010-0112 791 586 Ft 791 586 Ft – Ft 

60. Szent Borbála Kórház Szent Borbála Kórház Energia Megtakarítási Projekt KEOP-5.3.0/B/09-2009-0046 27 976 740 Ft 27 976 740 Ft – Ft 

Összesen KEOP 28 768 326 Ft 28 768 326 Ft – Ft 

ETE

61. Kenézy Kórház Nonprofit Kft. Health Care Contribution HURO/0802/082_AF/02 60 000 000 Ft 60 000 000 Ft – Ft 

Összesen ETE 60 000 000 Ft 60 000 000 Ft – Ft 

Mindösszesen 10 988 093 194 Ft 5 807 877 343 Ft 5 180 215 851 Ft 
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A Kormány 1326/2013. (VI. 12.) Korm. határozata
a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0006 azonosító számú („Dél-Balaton és Sióvölgy Nagytérségi Szilárdhulladék 
Kezelési Konzorcium működési területén a Somi Regionális Hulladékkezelőtelep fejlesztése” című) projekt 
támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0006 azonosító számú, „Dél-Balaton és Sióvölgy 

Nagytérségi Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium működési területén a  Somi Regionális Hulladékkezelőtelep 
fejlesztése” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot,

 2. hozzájárul az  1.  pont szerinti projekt támogatási szerződésének – a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1326/2013. (VI. 12.) Korm. határozathoz

 

Projekt 
azonosító 

száma 

Projekt 
megnevezése 

Támogatást 
igénylő neve 

Projekt 
támogatási 

összege 
(Ft) 

Projekt 
támogatási 
intenzitása 

Projekt rövid 
bemutatása Támogathatóság feltételei 

KEOP-
1.1.1/2F/09
-11-2012-

0006 

Dél-Balaton és 
Sióvölgy Nagytérségi 

Szilárdhulladék 
Kezelési Konzorcium 
működési területén a 

Somi Regionális 
Hulladékkezelőtelep 

fejlesztése 

Dél-Balatoni 
Regionális 

Hulladékgaz-
dálkodási 

Önkormány-
zati Társulás 

2 228 075 286 71,469937%

A projekt keretében 
egy korábban 
megvalósult ISPA/KA 
projekt 
továbbfejlesztése 
valósul meg. 
A 
hulladékgazdálkodási 
rendszer összesen 47 
településen élő 81 708 
lakost érint. 

A támogatást igénylőnek a Támogatási Szerződés 
megkötéséig az alábbi feltételeket kell 
teljesítenie: 

1. Be kell nyújtani a tervezett kezelőrendszerre 
vonatkozó üzemeltetési koncepciót, amely 
részleteiben tartalmazza a meglévő ISPA/KA 
keretében finanszírozott infrastruktúra 
üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki 
körülményeket, jogi viszonyokat, figyelembe 
véve a két új társulás között szükséges 
vagyonmegosztást, illetve a társulások 
folyamatosan változó összetételét. 

2. Be kell mutatni a társulási megállapodás 
törvényességi-jogi helyzetével kapcsolatban 
született dokumentumokat (az illetékes 
kormányhivatal folyamatban lévő eljárásának 
vonatkozó dokumentumai). 

3. Be kell mutatni a véglegesített és aktualizált 
társulási megállapodást, amely teljes körűen 
tartalmazza a részletes megvalósíthatósági 
tanulmányban (a továbbiakban: RMT) 
megjelölt tervezési területet alkotó 
településeket. 

4. A pályázati adatlap esélyegyenlőségi 
vállalásai alapján már a benyújtáskor 
alkalmaz esélyegyenlőségi munkatársat. Be 
kell nyújtani az esélyegyenlőségi munkatárs 
alkalmazását alátámasztó dokumentumokat 
(munkaköri leírás, munkaszerződés).  
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5. Csatolni kell a társulási megállapodás 
kapcsán a tisztségviselői elfogadó 
nyilatkozatok másolatát és az aláírólap 
másolatát. 

6. Nyilatkozatot kell csatolni a pályázati 
felhívás E/II.2.2.f) harmadik 
költséghatékonysági kritériumai kapcsán 
azon települések részéről, amelyek a projekt 
által érintett 15 ezer lakosnál nagyobb 
település belterületének határától, közúton 
mért 20 km sugarú körben találhatóak, kisebb 
népességűek és nem kívánnak csatlakozni 
jelen pályázat keretében létrejövő 
hulladékgazdálkodási rendszerhez. A 
nyilatkozatnak tartalmaznia kell azt, hogy az 
érintett település megismerte a pályázat 
tartalmát, illetve hogy miért nem kíván 
csatlakozni.  

7. Csatolni kell a projektben érintett valamennyi 
települési önkormányzat képviselő-
testületének határozatát arról, hogy az általuk 
az üzemeltetési koncepció alátámasztásához 
nyújtott, és az RMT-ben feltüntetett adatok, 
információk a valóságnak megfelelnek, 
továbbá az RMT-ben bemutatott üzemeltetési 
koncepciót, díjpolitikát, díjképzést, ismeri és 
annak betartását a támogatás 
visszafizetésének terhe mellett vállalják a 
projekt befejezését követő minimum öt évig. 

8. Be kell nyújtani az önerő koncessziós díjból 
fizetendő részére a 4/2011. (I. 28.) Korm. 
rendelet 117–118. §-sal összhangban lévő 
finanszírozási előszerződést. Ha a 
megvalósításhoz az önerőt a koncessziós 
szerződés keretében kiválasztott üzemeltető 
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fogja biztosítani, de az üzemeltető még nem 
került kiválasztásra, csatolni kell a 
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívás 
tervezetét, valamint a Társulás kötelező 
érvényű és visszavonhatatlan nyilatkozatát 
arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési 
eljárásban a mellékletben benyújtott 
szempontokat fogják figyelembe venni, és 
attól csak a Közreműködő Szervezet 
vezetőjének engedélyével térhetnek el.  

9. Be kell nyújtani a pályázati felhívás és RMT 
sablon szerinti tulajdonviszonyok 
megfelelőségét igazoló dokumentumokat az 
építésiengedély-köteles létesítmények 
esetében. 

10. Be kell mutatni a hiánypótlás során 
benyújtott építési engedély (É/684-17/2012.) 
jogerőre emelkedését igazoló dokumentumot. 
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A Kormány 1327/2013. (VI. 12.) Korm. határozata
a Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló egyes nagyprojektek támogatási összeg 
növelésének jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint

a) a  KÖZOP-1.5.0-09-11-2011-0009 azonosító számú, „M43 gyorsforgalmi út Makó-Csanádpalota/Nagylak 
(országhatár) közti szakaszának kivitelezése” című kiemelt projekt támogatásának legfeljebb bruttó 
5 091 264 630 Ft-tal,

b) a  KÖZOP-1.1.1-07-2008-0001 azonosító számú, „M43 autópálya Szeged – Makó közötti szakasz 
(3+000  kmsz.–34+600 kmsz.)” című kiemelt projekt támogatásának legfeljebb bruttó 4  078  022  978 Ft-tal 
történő növelését,

 2. hozzájárul az  1.  pont szerinti projektek támogatási szerződés módosításának – a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Közlekedési Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez,

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert az  1.  pont a)  alpontjában megjelölt projekt támogatási kérelmének 
– Nemzeti Fejlesztési Ügynökség útján – Európai Bizottsághoz történő benyújtására.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1327/2013. (VI. 12.) Korm. határozathoz

Projekt azonosító 

száma Projekt megnevezése

Támogatást 

igénylő neve

Eredeti támogatási 

szerződés aláírása

Eredeti támogatási 

összeg

(bruttó Ft)

Felmerült költség-

növekmény összege

(bruttó Ft)

Projekt megnövelt 

támogatási összege

(bruttó Ft)

Projekt rövid bemutatása

KÖZOP- 
1.5.0-09-11-
2011-0009

M43 gyorsforgalmi út 
Makó–Csanádpalota/
Nagylak (országhatár) 

közti szakaszának 
kivitelezése

NIF Zrt. 2011 65 349 372 000 5 091 264 630 70 440 636 630

Makótól északra található  
4415 j. összekötő úttól 

a romániai határállomásig tartó 
23,1 km autópálya  

– 2x2 forgalmi sávval és 
leállósávval való – kiépítése.

KÖZOP- 
1.1.1-07-

2008-0001

M43 autópálya Szeged–
Makó közötti szakasz 

(3+000 kmsz.–34+600 
kmsz.)

NIF Zrt. 2009 83 022 154 933 4 078 022 978 87 100 177 911

M43 autópálya Szeged–Makó 
közötti mintegy 34,6 km hosszú 

szakasza 2x2 forgalmi sávos 
kialakítással.
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A Kormány 1328/2013. (VI. 12.) Korm. határozata
a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 6. prioritásának 
módosításáról

A Kormány
 1. jóváhagyja a  Társadalmi Megújulás Operatív Program (a továbbiakban: TÁMOP) 2011–2013. évekre szóló 

akciótervének 6. prioritásában szereplő konstrukciók 1. melléklet szerinti módosítását,
 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  TÁMOP 2011–2013. évi akciótervének 6.2.8 konstrukciójához 

kapcsolódó szakmai koncepciót készítse el,
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2013. június 30.

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  2.  pontban meghatározott szakmai koncepció Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség rendelkezésére bocsátását követő 30 napon belül gondoskodjon a  konstrukcióhoz tartozó felhívás 
megjelentetéséről.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1328/2013. (VI. 12.) Korm. határozathoz

Azonosító
Módosítás előtti keret Forrásátcsoportosítás konstrukciók között

Keretemelés szabad keret 

terhére
Módosítás utáni keret

(Mrd Ft) (Mrd Ft) (Mrd Ft) (Mrd Ft) (Mrd Ft)

TÁMOP 6.1.2 7,28 0,00 1,21 12,39 20,88

TÁMOP 6.1.2A 3,20 0,00 0,8 0,00 4,00

TÁMOP 6.1.2B 1,80 –1,80 0,00 0,00 0,00

TÁMOP 6.2.2A 5,74 0,00 0,00 1,89 7,63

TÁMOP 6.2.2B 0,50 –0,43 0,00 0,00 0,07

TÁMOP 6.2.4 1,75 0,00 0,00 2,67 4,42

TÁMOP 6.2.5B 10,00 –0,50 0,00 0,00 9,50

TÁMOP 6.2.8 0,00 0,00 0,50 0,00 0,50

2007–2008, 2009–2010 akciótervi időszak 
szabad forrásai

16,82 0,00 0,00 –16,82 0,00

Lezárt projektek maradványai 0,29 –0,29 0,00 0,00 0,00

Összesen: 47,38 –3,02 2,89 0,13 47,00

Új konstrukciók:

Projekt azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése

Pályázatok, kiemelt projektek 

meghirdethető kerete 

(Mrd, Ft)
Projekt rövid bemutatása

Projekt szakmai 

tartalmáért felelős 

miniszter

Projekt szakmai tartalma 

tekintetében feladatkörrel 

rendelkező további 

miniszter

2011 2012 2013

TÁMOP-6.2.8
Sürgősségi 

Akadémia
0,5

A projekt célja decentralizált oktatási, módszertani központok létrehozása, melyek korszerű 

alapot és hátteret biztosítanak a laikus, valamint az egészségügyi és ezen belül a sürgősségi 

szakemberek képzéséhez és továbbképzéséhez egyaránt. Az Oktatási bázisok egységes 

szakmai elvek alapján kidolgozzák és megvalósítják a sürgősségi ellátás oktatási/továbbképzési 

programjait, végzik a képzők és tananyag fejlesztők felkészítését, továbbá módszertani, 

infrastrukturális, eszközös és emberi erőforrás-támogatást nyújtanak a graduális és posztgraduális 

képzések szervezéséhez, megvalósításához, valamint e folyamatok eredményességének, 

hatékonyságának monitorozásához is.

emberi 

erőforrások 

minisztere
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Címében és céljában pontosított konstrukciók:

Konstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete 

(Mrd, Ft) Konstrukció célja

Konstrukció szakmai 

tartalmáért felelős 

miniszter

Konstrukció szakmai 

tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkező 

további miniszter

2011 2012 2013

TÁMOP 6.1.1
Egészségfejlesztési szakmai 

hálózat létrehozása
1,0

A különböző színtereken (iskolák, munkahelyek, települések, 

stb.) folyó egészségfejlesztési tevékenységet támogató, 

a szakmai fejlődést és a szereplők koordinált működését 

elősegítő szakmai hálózat létrehozása.

emberi erőforrások 

minisztere

TÁMOP 6.1.2A

Komplex intézményi 

mozgásprogramok és 

kapcsolódó egészségfejlesztési 

alprogramok megvalósítása 

az általános iskolákban, 

többcélú intézményekben, 

valamint szabadidős közösségi 

mozgásprogramok és 

kapcsolódó egészségfejlesztési 

alprogramok megvalósítása 

az iskolán kívüli szereplők 

bevonásával

4,0

A konstrukció célja, hogy olyan összetett eszközrendszerű 

intézményi egészségfejlesztési programok (komplex 

intézményi testmozgásprogramok) valósuljanak meg 

az általános iskolai tanulók részvételével, melyeknek 

fő pillérjét az életkornak megfelelő energia-egyensúlyt 

szolgáló, nem tanórai rendszerű testmozgás és életmód 

programok megvalósítása, illetve ehhez kapcsolódóan 

az igénybe venni kívánt szakemberek szakmai 

kompetenciafejlesztése, valamint attitűdformálása jelenti.

A konstrukció további célja, hogy az egészségfejlesztést 

célzó programok a tanulók aktív részvételével – a tanórán 

kívüli tevékenységek eredményeképpen – beépüljenek 

az iskolák mindennapi életébe, és ezáltal hozzájáruljanak 

a tanulók érzékenyítéséhez, attitűdváltozásához. Erre 

alapozottan olyan megyei szintű szabadidős közösségi 

programok, „hétpróba” versenyek megszervezésére 

és lebonyolítására kerül sor, melynek keretében 

az általános iskolák osztályai összemérhetik a tudásukat és 

felkészültségüket.

emberi erőforrások 

minisztere

TÁMOP 6.2.4B

Struktúraváltáshoz kapcsolódó 

képzést és foglalkoztatást 

támogató fejlesztés

2,35

Elsősorban a TIOP (valamint ROP-ok) keretében 

támogatásban részesülő kistérségi és emelt szintű járóbeteg 

intézmények (szakellátó központok), egészségügyi 

szolgáltatók részére humánerőforrás szükségletek 

biztosítása, képzés, átképzés és foglalkoztatás támogatása 

révén.

emberi erőforrások 

minisztere
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A Kormány 1329/2013. (VI. 12.) Korm. határozata
a TÁMOP-3.2.14-12/1 azonosító számú („az Egységes Nemzeti Oktatási és Kulturális Térinformációs Rendszer 
létrehozása” című) kiemelt projekt és a TIOP-3.2.2-12/1 azonosító számú („A komplex rehabilitációhoz 
szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és 
támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  mellékletben foglalt táblázat 3. sora szerint a  TIOP-3.2.2-12/1 azonosító számú, „A komplex 

rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése” című, egymilliárd forintot meghaladó 
támogatási igényű projektjavaslatot,

 2. elfogadja az 1. melléklet szerint az 1. pontban meghatározott és a TÁMOP-3.2.14-12/1 azonosító számú, „Egységes 
Nemzeti Oktatási és Kulturális Térinformációs Rendszer létrehozása” című projektjavaslat kiemelt projektként történő 
akciótervi nevesítését,

 3. hozzájárul a  2.  pont szerinti projektek támogatási szerződéseinek – a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán 
Erőforrás Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1329/2013. (VI. 12.) Korm. határozathoz

A B C D E

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Akciótervi nevesítés 

elszámolható 

közkiadás1 összege 

(Ft)

Projekt rövid bemutatása

2. TÁMOP-3.2.14-12/1
Egységes Nemzeti Oktatási 
és Kulturális Térinformációs 

Rendszer létrehozása

Magyar Nemzeti 
Digitális Archívum és 

Filmintézet
491 216 000

A projekt a Nemzeti Alaptantervhez kapcsolódóan a kulturális 
tartalmakat a legkorszerűbb számítástechnikai eszközökön is 
megjeleníteni képes, térinformatikai rendszert is felhasználó 
oktatási adatbázis kezelő rendszer létrehozására irányul.

3. TIOP-3.2.2-12/1
A komplex rehabilitációhoz 
szükséges infrastrukturális 
feltételek megteremtése

Vakok Állami Intézete 1 300 000 000
A projekt a Vakok Állami Intézetének a tatai telephelye, mint új 
rehabilitációs központ felépítésére és berendezésére irányul.

1 Elszámolható közkiadásnak minősül 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 16a. pontja alapján a megítélt támogatáson kívül a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 6. § (1) bekezdés a)–f ) pontja alapján ajánlatkérőnek minősülő közszféra 
szervezet kedvezményezett által biztosítandó önerő összege is. Nem közszféra szervezet esetén az elszámolható közkiadás összege a megítélt támogatás összegével egyezik meg.
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.

A miniszterelnök 78/2013. (VI. 12.) ME határozata
Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a magyar–román államhatár mentén lévő 
szénhidrogén-előfordulások közös kutatásáról, valamint kitermeléséről szóló megállapodás létrehozására 
adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5 §. (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a nemzeti fejlesztési miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a  magyar–román államhatár mentén lévő 

szénhidrogén-előfordulások közös kutatásáról, valamint kitermeléséről szóló megállapodás létrehozásával;
 2. felhatalmazom az  energiapolitikáért felelős minisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel egyetértésben – 

a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom az  energiapolitikáért felelős minisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások 

eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
 4. felhatalmazom a külpolitikáért felelős minisztert, hogy a megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5. felhívom az  energiapolitikáért felelős minisztert és a  külpolitikáért felelős minisztert, hogy a  megállapodás 

létrehozását követően a megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat 
tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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