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Tar ta lom jegy zék

93/2012. (V. 10.) Korm. 
rendelet

Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének
engedélyezésérõl 9237

5/2012. (V. 10.) HM 
rendelet

A katonák baleseti járadékáról, valamint szolgálati járandóságát, rögzített
nyugdíját és a hõsi halott katonák után járó kiegészítõ hozzátartozói
támogatást megállapító szerv kijelölésérõl 9251

27/2012. (V. 10.) KIM 
rendelet

Az Erzsébet-utalvány kibocsátásáról szóló 39/2011. (XII. 29.) KIM rendelet
módosításáról 9252

1/2012. KMPJE
jogegységi határozat

A Kúria közigazgatási-munkaügyi polgári jogegységi határozata 9253

119/2012. (V. 10.) KE 
határozat

Hivatalvezetõi felmentésrõl 9256

120/2012. (V. 10.) KE 
határozat

Hivatalvezetõi felmentésrõl 9256

121/2012. (V. 10.) KE 
határozat

Hivatalvezetõi felmentésrõl 9256

122/2012. (V. 10.) KE 
határozat

Hivatalvezetõ-helyettesi felmentésrõl 9257

123/2012. (V. 10.) KE 
határozat

Fõigazgatói kinevezésrõl 9257

124/2012. (V. 10.) KE 
határozat

A 228/2010. (IX. 17.) KE határozat hatályon kívül helyezésérõl 9257

1139/2012. (V. 10.) Korm. 
határozat

Az Audiovizuális Elõadások Védelmérõl szóló Szerzõdés szövegének
végleges megállapítására történõ felhatalmazásról 9258

1140/2012. (V. 10.) Korm. 
határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ
elõirányzat-átcsoportosításról 9258

1141/2012. (V. 10.) Korm. 
határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ
elõirányzat-átcsoportosításról 9260

1142/2012. (V. 10.) Korm. 
határozat

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezetbe tartozó fejezeti kezelésû
elõirányzat 2011. évi meghiúsult kötelezettségvállalás miatt
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának felhasználásáról 9262

1143/2012. (V. 10.) Korm. 
határozat

A TÁMOP 2.1.6-12/1-2012-0001 azonosító számú projekt (Újra tanulok)
támogatásának jóváhagyásáról, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív
Program  kiemelt projektjeinek akciótervi nevesítésérõl 9262
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1144/2012. (V. 10.) Korm.

határozat

A regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek

jóváhagyásáról, és egyes prioritásai hazai társfinanszírozási keretének

növelésérõl 9265

1145/2012. (V. 10.) Korm.

határozat

Az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program

2011. évi rehabilitációs szolgáltatások fejlesztését célzó pályázataival

összefüggõ többletkapacitás kérelmek elõzetes befogadásáról 9303

1146/2012. (V. 10.) Korm.

határozat

Egyes informatikai tárgyú európai uniós kiemelt projektekben

meghatározott feladatok végrehajtásának felelõseirõl 9308
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelete
az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezésérõl

A Kormány a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 29. alpontjában és az épített környezet

alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontjában, valamint a 31. § tekintetében

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk

(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) a közutak, a közforgalom elõl el nem zárt magánutak (a továbbiakban együtt: út),

b) az út mûtárgyai és tartozékai

[az a) és b) pont a továbbiakban együtt: közlekedési építmények] építésére, forgalomba helyezésére és

megszüntetésére.

2. Értelmezõ rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. földút: az ingatlan-nyilvántartásba útként bejegyzett, eredeti termett talajú, vagy földmunkával, szabályos

keresztszelvénnyel, vízelvezetéssel kialakított, pályaszerkezet nélküli út, amelynek járhatósága a talajtól függõ

anyaggal – zúzottkõ, kavics, pernye, kohósalak, feldolgozott és minõsített építési és bontási hulladék – javítható,

és amely szilárd burkolatú úthoz csatlakozás vagy vasúti átjáró elõtt legfeljebb ötven méter hosszban rendelkezik

szilárd burkolattal;

2. építtetõ: az építési engedélyt kérõ természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ

gazdasági társaság, aki (amely) az út építéséhez – forgalomba helyezéséhez – vagy megszüntetéséhez a

szükséges munkák elvégzésének feltételeit biztosítja;

3. határhíd: az államhatáron átnyúló híd;

4. híd szabad nyílása: az út tengelyében mért nyílás mérete, többnyílású híd esetében a nyílások méreteinek

összege;

5. kezelõi lehatárolási terv: megépített közlekedési építmények útkezelõinek illetékességét a területi határok pontos

kijelölésével meghatározó terv;

6. mûszaki elõírás: a közút és mûtárgyai tervezésére, építésére, valamint a forgalom biztonságát és forgalmi rendjét

meghatározó technikai eszközökre, továbbá a közutak kezelésére vonatkozó szakmai szabály;

7. út építése: a mûszaki elõírások szerint meghatározott mûszaki jellemzõkkel út kialakítása, átépítése, felújítása vagy

korszerûsítése;

8. út megszüntetése: az út elbontása és területének a táj jellegéhez igazodó rendezése;

9. sárrázó: földút szilárd burkolatú úthoz csatlakozó, legfeljebb ötven méter hosszúságú szilárd burkolattal kiépített

szakasza, amelyhez ingatlan megközelítését biztosító útcsatlakozás vagy egyéb út nem csatlakozik.

3. Az építés engedélyezése

3. § Az építéshez, a forgalomba helyezéshez és a megszüntetéshez – a 4. §-ban foglalt kivételekkel – a közlekedési hatóság

(a továbbiakban: hatóság) engedélye szükséges.

4. § (1) Ha a munkálatok során közmûátépítés nem szükséges és a beavatkozás az út közúthálózatba sorolását nem változtatja

meg, nincs szükség a hatóság engedélyére a meglévõ út területén végzett következõ munkák esetében:
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a) kül- és belterületen:

aa) a szilárd burkolatú út, híd és egyéb mûtárgy javítása,

ab) a híd és egyéb mûtárgy korrózió elleni védelme, szigetelésének, dilatációs szerkezetének, korlátjának vagy

pályaburkolatának – a teherbírást és geometriát nem befolyásoló – cseréje,

ac) a közúti jelzés, berendezés tartószerkezetének, magasságkorlátozó kapunak az elhelyezése,

ad) az út mûtárgyai közül az áteresz építése,

ae) az úttartozékok közül a vezetõoszlop, a korlát, az útfenntartási és közlekedésbiztonsági célokat szolgáló

mûszaki és egyéb építmények, berendezések – kivéve a pihenõhely – építése, továbbá a hóvédõ erdõsáv,

fasor, cserjesáv telepítése;

b) külterületen:

ba) a meglévõ szilárdburkolatú út pályaszerkezetének erõsítése, felújítása,

bb) az út burkolatának további forgalmi sáv – beleértve a többlet- és különleges forgalmi sávot is – létesítésével

nem járó szélesítése,

bc) a meglévõ csomópontnak további forgalmi sáv – beleértve a többlet- és különleges forgalmi sávot is –

létesítésével nem járó átépítése, forgalomirányító lámpával való ellátása, kivéve a körforgalmú

csomóponttá történõ átépítést,

bd) legfeljebb ötven méter hosszúságú sárrázó létesítése;

c) belterületen:

ca) a meglévõ út burkolatának további forgalmi sáv – beleértve a különleges forgalmi sávot is – létesítésével

nem járó szélesítése, pályaszerkezetének erõsítése, felújítása,

cb) a meglévõ csomópontnak további forgalmi sáv – beleértve a többlet- és különleges forgalmi sávot is –

létesítésével nem járó átépítése, forgalomirányító lámpával való ellátása; kivéve a körforgalmú

csomóponttá történõ átépítést.

(2) A közlekedési hatósági engedély mellõzése a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb engedélyek beszerzésének

szükségességét nem érinti, és nem mentesít a munkavégzés szabályszerûségéért való felelõsség alól.

4. Egyéb közremûködõk

5. § (1) Az építési, forgalomba helyezési és megszüntetési eljárásban érintett víz-, csatorna-, gáz-, távhõ- és villamosenergia

rendszerek, valamint az érintett nyomvonalas hírközlési építmények és vasútvonal üzemeltetõi (a továbbiakban

együtt: közmûszolgáltatók) nyilatkozatát az építtetõ köteles beszerezni az engedélyezés iránti kérelem benyújtása

elõtt. A közmûszolgáltatók nyilatkozatukban közlik a tulajdonukban vagy kezelésükben lévõ közmû rendeltetésszerû

használata, védelme érdekében indokolt feltételeket.

(2) Az építtetõnek az érintett út területe összes tulajdonosának nyilatkozatát is be kell szereznie, ha a közforgalom elõl el

nem zárt magánút építésének, építési engedélytõl való eltérésnek, a forgalom részére való átadásának,

megszüntetésének engedélyezése iránti kérelmet nem a tulajdonos, több tulajdonos esetében nem az összes

tulajdonos terjesztette elõ.

(3) Az útkezelõ hozzájáruló nyilatkozatát az építtetõ köteles beszerezni az engedély iránti kérelem benyújtása elõtt az

e rendelet szerinti engedélyezési eljárásokban. Az útépítési, vízépítési és mûtárgyépítési, valamint forgalomtechnikai

engedélyezési tervre vonatkozó útkezelõi hozzájáruló nyilatkozat – ha az építtetõ nem azonos a tulajdonossal és az

útkezelõvel – az országos közutak vagyonkezelésére kijelölt szervezettel egyetértésben adható ki, amennyiben

a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 29. § (1) bekezdése szerinti építtetõ jár el.

(4) Ha az érintett közmûszolgáltató vagy az útkezelõ az építtetõ értesítésének kézhezvételét követõ 15 napon belül nem

nyilatkozik, a hozzájárulást megadottnak kell tekinteni. Az építtetõ köteles igazolni az (1)–(3) bekezdés szerinti

nyilatkozat iránti kérelemnek az átvételét.

5. Az utakra vonatkozó hatósági engedélyek fajtái

6. § A hatósági engedélyek fajtái:

a) az elvi építési engedély,

b) az építési engedély,

c) a forgalomba helyezési engedély,

d) a fennmaradási engedély,
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e) a megszüntetési engedély,

f) a mûtárgy kiviteli terv jóváhagyása,

g) az építési engedélytõl való eltérési engedély.

6. Az engedély iránti kérelem

7. § (1) Az engedély iránti kérelmet írásban kell elõterjeszteni.

(2) A kérelemnek – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túlmenõen –

tartalmaznia kell az 1. mellékletben meghatározott, az egyes engedély iránti kérelmek mellékletét képezõ

tervdokumentációk felsorolását.

(3) A kérelemhez mellékelni kell:

a) az egyes közlekedési hatósági engedély iránti kérelmek esetében elõírt mellékleteket,

b) az igazgatási szolgáltatási díj – beleértve a szakhatósági díjakat is – befizetését igazoló bizonylatot.

(4) Az építtetõ a tervezett építési munkákról a hatósági engedélyezési eljárás megindításáig köteles tájékoztatni az út

építése által érintett közösségi közlekedési szolgáltatókat.

7. Az elvi építési engedélyezési eljárás

8. § (1) Az építtetõ az építési engedély iránti kérelem benyújtása elõtt a gyorsforgalmi út, a települést elkerülõ út, a határhidak,

továbbá a legalább ötszáz méter hosszban új nyomvonalon tervezett és környezeti hatásvizsgálathoz kötött út

esetében

a) útügyi mûszaki,

b) ásványvagyon és földtani,

c) kulturális örökségvédelmi, valamint

d) településrendezési

követelmények bármelyikének elõzetes tisztázása céljából a hatóságtól elvi építési engedélyt kérhet.

(2) A kérelemhez mellékelni kell:

a) az 1. melléklet 1. pontjának, továbbá az általános érvényû szakmai követelményeknek, mûszaki szabályozásnak

megfelelõ – építészeti-mûszaki tervezõ szakterületnek megfelelõ jogosultsággal rendelkezõ tervezõ által

kidolgozott – elvi engedélyezési tervdokumentációt három példányban, a szakági terveket egy-egy példányban,

vagy a szakhatósági állásfoglalást igénylõ esetekben a szakhatósági megkeresésekhez, az adott ügyben érintett

szakhatóság számára szükséges tartalommal és részletességgel összeállított tervdokumentációt egy-egy

példányban;

b) a tervezõ nyilatkozatát egy példányban arról, hogy a tervezett mûszaki megoldás megfelel a jogszabályoknak,

mûszaki elõírásoknak és az általános érvényû szakmai követelményeknek;

c) az építtetõ és a leendõ vagyonkezelõ vagy tulajdonos aláírásával ellátott közös nyilatkozatot arra vonatkozóan,

hogy a tervezett út az országos közúthálózat vagy a helyi közúthálózat része lesz-e;

d) új országos közút esetében az útkategóriába sorolásra, azonosításra, továbbá az erre szolgáló számjel és betûjel

megállapítására vonatkozó nyilatkozatot;

e) kormányrendeletben meghatározott esetekben az engedélyezési tervek közúti biztonsági auditjának vizsgálati

jelentését és az építtetõ arra vonatkozó nyilatkozatát.

(3) A hatóság a tervezõ tervezési jogosultságát a névjegyzéket vezetõ szerv által mûködtetett elektronikus névjegyzékbõl

közvetlenül vagy belföldi jogsegély keretében ellenõrzi.

9. § (1) Az elvi építési engedélyrõl szóló határozatnak – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló

törvényben foglaltakon túlmenõen – tartalmaznia kell:

a) a határozattal érintett közlekedési építmény megnevezését, a benyújtott terv azonosító adatait és a határozat

tárgyának rövid leírását,

b) az engedély idõbeli hatályát.

(2) Az elvi építési engedélyt közölni kell az építtetõvel, az út leendõ kezelõjével, országos közút esetében az útkategóriába

sorolásra, azonosításra, valamint az arra szolgáló számjel és betûjel megállapítására vagy megváltoztatására

vonatkozó jogszabály által megjelölt szervvel, továbbá a tervezõvel.
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(3) Az elvi építési engedély idõbeli hatálya alatt más építtetõnek az engedélyben meghatározott területen elvi építési

engedély vagy építési engedély nem adható ki.

8. Az építési engedélyezési eljárás

10. § (1) Az építési engedélyt – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az elvégezni kívánt munka egészére kell kérni.

(2) Több megvalósulási szakaszra bontott építés esetében az egyes szakaszokra, mûtárgyakra külön-külön is lehet

engedélyt kérni, azonban a közlekedési építmény egészének elbírálásához szükséges adatokat ilyen esetben is

szolgáltatni kell.

11. § (1) Az építtetõnek az építési engedély iránti kérelméhez mellékelnie kell:

a) a megvalósítani kívánt építmény mûszaki tartalmától függõen az 1. melléklet 2–6. pontjának, továbbá az általános

érvényû szakmai követelményeknek, mûszaki szabályozásnak megfelelõ – építészeti-mûszaki tervezõ

szakterületnek megfelelõ jogosultsággal rendelkezõ tervezõ által kidolgozott – útépítési, vízépítési és

mûtárgyépítési, valamint forgalomtechnikai engedélyezési tervet három példányban; a szakági terveket egy-egy

példányban, a szakhatósági állásfoglalást igénylõ esetekben a szakhatósági megkeresésekhez, az adott ügyben

érintett szakhatóság számára szükséges tartalommal és részletességgel összeállított tervdokumentációt egy-egy

példányban,

b) a tervezõ nyilatkozatát arról, hogy a tervezett mûszaki megoldás megfelel a jogszabályoknak, mûszaki

elõírásoknak és az általános érvényû szakmai követelményeknek,

c) a környezeti hatásvizsgálathoz kötött utak esetében a környezetvédelmi engedélyt,

d) az érintett közmûszolgáltatók és közösségi közlekedési szolgáltatók, útkezelõk, vagyonkezelõk, az ismert

ügyfelek, a közforgalom elõl el nem zárt magánút esetében a tulajdonos (tulajdonosok) név- és címjegyzékét

nyomtatott és elektronikus formában,

e) az 5. § (1)–(3) bekezdése szerinti nyilatkozatokat, vagy ezek hiányában a hozzájárulás (nyilatkozat) iránti kérelem

átvételének igazolását,

f) az építtetõ és a leendõ vagyonkezelõ (tulajdonos) aláírásával ellátott közös nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy

a tervezett út az országos közúthálózat vagy a helyi közúthálózat része, vagy közforgalom elõl el nem zárt

magánút lesz-e,

g) az elvi építési engedély számát, keltét (amennyiben azzal rendelkezik),

h) új országos közút esetében az útkategóriába sorolásra, azonosításra, továbbá az erre szolgáló számjel és betûjel

megállapítására vonatkozó külön jogszabály szerinti nyilatkozatot,

i) kormányrendeletben meghatározott esetekben az engedélyezési tervek közúti biztonsági auditjának vizsgálati

jelentését és az építtetõ arra vonatkozó nyilatkozatát, valamint

j) a közösségi közlekedési szolgáltatók részére küldött tájékoztatás átvételének igazolását.

(2) Az államhatáron átnyúló, az államhatárt metszõ vagy érintõ utakkal, illetve a határhidakkal kapcsolatos engedély iránti

kérelem esetében mellékelni kell az építtetõ erre utaló nyilatkozatát.

(3) A hatóság a tervezõ tervezési jogosultságát a névjegyzéket vezetõ szerv által mûködtetett elektronikus névjegyzékbõl

közvetlenül vagy belföldi jogsegély keretében ellenõrzi.

12. § (1) Helyszíni szemlét kell tartani abban az esetben, ha az útépítés nem kizárólag közterületen, vagy – közforgalom elõl

el nem zárt magánút esetében – nem kizárólag az építtetõ (építtetõk) tulajdonában álló területen történik.

(2) A helyszíni szemlérõl a hatóságnak az építtetõt, a tervezõt, az útkezelõket (tulajdonosokat), az érintett

ingatlan-tulajdonosokat, a szakhatóságokat és a közmûveket a kitûzött idõpont elõtt legalább 8 nappal írásban

értesítenie kell. Az értesítés a terület igénybevétellel nem érintett ingatlan-tulajdonosokkal hirdetmény útján is

közölhetõ.

(3) Az értesítettek távolmaradása – az építtetõ kivételével – a helyszíni szemle megtartását nem akadályozza, erre az

értesítésben utalni kell. Az értesítetteket figyelmeztetni kell, hogy észrevételeiket a helyszíni szemle elõtt a hatóságnál

írásban vagy a szemle alkalmával szóban elõadhatják.

(4) A hatóság hatósági egyeztetést akkor tart, ha a tényállás a helyszín megtekintése nélkül tisztázható, de az építtetõ,

a tervezõ, az egyéb ügyfelek, illetve a szakhatóságok számára közvetlen nyilatkozattételi, valamint egyeztetési

lehetõség biztosítása indokolt.
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13. § (1) Az építési engedélynek – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon

túlmenõen – tartalmaznia kell:

a) az engedélyezett közlekedési építmény pontos megnevezését, helyét, az engedélyezési terv azonosító adatait

és az építési munka rövid leírását,

b) az engedélyezett közlekedési építmény kezelõjének, tulajdonosának megnevezését, illetve azt a szervezetet,

amely várhatóan az út kezelõje lesz,

c) az építés feltételeit, a közmûszolgáltatók esetleges kikötéseit, az útkezelõ nyilatkozatát, valamint kerékpárút vagy

kerékpárforgalmi létesítményt is tartalmazó építmény esetében a kerékpáros közlekedési létesítmények

nyilvántartásába történõ adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó nyilatkozatot,

d) az engedély idõbeli hatályát,

e) az építtetõ kötelezését arra, hogy a kivitelezés megkezdésének idõpontját a hatóságnak jelentse be,

f) a mûtárgy kiviteli terv jóváhagyására történõ utalást.

(2) Az építési engedély idegen ingatlan birtokbavételére nem jogosít, az építéssel összefüggésben támasztható polgári

jogi igényt nem dönt el és nem mentesít egyéb engedély megszerzésének kötelezettsége alól.

14. § (1) Az e rendelet szerinti engedélyezési eljárásban hozott döntést kézbesítés útján kell közölni az építtetõvel, a tervezõvel,

a közmûszolgáltatókkal, valamint az útkezelõvel (tulajdonossal), a terület igénybevétellel érintett ingatlan

tulajdonosával, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerû használójával, a közösségi közlekedési szolgáltatóval és

a közremûködõ szakhatósággal.

(2) A közúti közlekedésrõl szóló törvényben meghatározott hatásterületen élõ és az (1) bekezdésben nem említett

ügyféllel az e rendelet szerinti eljárásban hozott döntés hirdetmény útján közölhetõ.

(3) Ha az építési engedély végrehajtható, a hatóság az engedélyezési terv záradékkal ellátott két példányát az építtetõnek

megküldi. A záradéknak tartalmaznia kell az építési engedély számát.

(4) Az építés csak végrehajtható, hatályos építési engedély, valamint záradékkal ellátott engedélyezési terv birtokában

kezdhetõ meg.

15. § (1) A jogerõs építési engedély három évig hatályos. Nem szûnik meg az építési engedély idõbeli hatálya, ha az építést

három éven belül megkezdték és az építési tevékenységet folyamatosan végzik.

(2) A hatóság az építési engedély idõbeli hatályát három évnél rövidebb – de legalább egyévi – idõtartamban is

megállapíthatja, ha a közlekedés biztonsága, a környezetvédelmi engedély, továbbá a szakhatóságok elõírásai

indokolják.

(3) Az építési engedély idõbeli hatályát a hatóság – az idõbeli hatály lejárta elõtt – az építtetõ kérelmére legfeljebb két

alkalommal, két-két évvel meghosszabbíthatja, ha az engedély megadásának idõpontjában hatályos jogszabályok

vagy körülmények nem változtak meg, vagy a változás az idõbeli hatály meghosszabbítását érdemben nem

befolyásolja.

9. A mûtárgy kiviteli tervdokumentáció jóváhagyási eljárás

16. § (1) Alagút, valamint négy méter szabad nyílást meghaladó híd építése csak jóváhagyott kiviteli terv alapján kezdhetõ

meg. Harminc méter szabad nyílást meghaladó híd építése esetén a mûszakilag elkülöníthetõ munkafázisok kiviteli

tervei külön-külön is jóváhagyhatók.

(2) A jóváhagyás iránti kérelmet az építtetõ nyújtja be.

(3) A jóváhagyás iránti kérelemhez csatolni kell az 1. melléklet 7. és 8. pontjában elõírt tartalmú tervdokumentációt,

továbbá, ha az építtetõ nem azonos az út- és hídkezelõvel, úgy a kiviteli tervre vonatkozó út- és hídkezelõi

hozzájárulást is.

(4) A jóváhagyási eljárásban a hatóság azt vizsgálja, hogy a kiviteli tervdokumentáció az engedélyezési

tervdokumentációnak megfelel-e.

10. Az építési engedélytõl való eltérés engedélyezési eljárás

17. § (1) A jogerõs építési engedélyben foglaltaktól, valamint az építési engedély mellékletét képezõ engedélyezési tervektõl

való eltérés engedélyezésére az építés engedélyezésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a
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kérelemhez csatolni kell a módosítással érintett tervrészleteket és a 11. § (1) bekezdése szerinti mellékleteket, valamint

az eltérés indokolását.

(2) Ha az eltérés a szakhatóságok elõírásait érinti, az eljáró hatóságnak az eltéréssel érintett szakhatóság vagy

szakhatóságok állásfoglalását be kell szereznie.

11. A forgalomba helyezési eljárás

18. § (1) E rendelet szerint engedélyköteles, elkészült közlekedési építmény a hatóság engedélyével helyezhetõ forgalomba.

A kérelemnek a 7. § (2) bekezdésében foglaltakon túlmenõen tartalmaznia kell:

a) a közlekedési építmény megnevezését,

b) az építési engedély számát és keltét,

c) a mûszaki átadás-átvételi eljárás eredményes befejezésének idõpontját,

d) a forgalomba helyezés tervezett idõpontját,

e) a 11. § (1) bekezdés d) pontja szerinti, aktualizált név- és címjegyzéket.

(2) Az államhatáron átnyúló, az államhatárt metszõ vagy érintõ utakkal, illetve a határhidakkal kapcsolatos engedély iránti

kérelem esetében mellékelni kell az építtetõ nyilatkozatát arról, hogy a tervezett építmény az érintett szomszédos

államokkal kötött nemzetközi szerzõdésekben, illetve az azt kihirdetõ jogszabályokban foglalt elõírásoknak megfelel.

(3) Forgalom alatti építés esetében a kérelmet a mûszaki átadás-átvételt követõ legkésõbb 60 napon belül kell benyújtani

a hatósághoz. A kérelem benyújtásának elmulasztása esetén a közlekedési építmények közforgalomban való további

használata engedély nélküli használatnak minõsül.

(4) A hatóság a forgalomba helyezési engedély megadása elõtt, a mûszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követõen

vagy azzal egy idõben helyszíni szemlét tart.

(5) Az eljárás során a szakhatóságoknak arról kell nyilatkozniuk, hogy az építmény az állásfoglalásuknak megfelelõen

valósult-e meg és hozzájárulnak-e a forgalomba helyezéshez.

(6) Az építtetõ a forgalomba helyezés engedélyezése érdekében legkésõbb a helyszíni szemlén köteles átadni a

hatóságnak:

a) az elkészült közlekedési építmény tényleges állapotát feltüntetõ megvalósulási terv egy példányát, a kivitelezõ

felelõs mûszaki vezetõjének nyilatkozatával arról, hogy az építmény a jóváhagyott tervnek megfelelõen épült

meg,

b) az építtetõ nyilatkozatát arról, hogy az építmény az építési engedélynek megfelelõen valósult meg,

c) a mûszaki átadás-átvételérõl készült lezárt jegyzõkönyvet és annak mellékleteit,

d) amennyiben a hatóság az építési engedélyben elõírta, az útkezelõ által jóváhagyott kezelési és karbantartási

kézikönyvet,

e) az építési engedélyezési eljárásban részt vett, az 5. §-ban megjelölt közmûszolgáltatók, útkezelõk, a vagyonkezelõ

nyilatkozatát,

f) több útkezelõ esetében az összes érintett útkezelõ által jóváhagyott, kezelõi lehatárolási tervet, valamint

g) amennyiben a tényállás tisztázásához szükséges, a hatóság erre irányuló felhívására az útterülettel érintett

ingatlanok tulajdoni lapjáról kiállított, egy hónapnál nem régebbi, papíralapú hiteles másolatot.

(7) A forgalomba helyezés engedélyezése elõtt az elkészült építményt a forgalom részére – a forgalom alatti építés

kivételével – megnyitni nem szabad.

19. § A hatóság abban az esetben engedélyezi a forgalomba helyezést, ha az építmény az építési engedélynek megfelelõen

épült meg, rendeltetésszerû használatra alkalmas, és kielégíti a forgalombiztonsági követelményeket.

20. § A forgalomba helyezés engedélyezésérõl szóló határozatnak – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól

szóló törvényben foglaltakon túlmenõen – tartalmaznia kell:

a) az engedélyezett építmény megnevezését, azonosításához szükséges adatokat, az építési engedély számát és

keltét,

b) a közlekedési építmény vagyonkezelõjének, tulajdonosának és annak a szervezetnek a megnevezését, amely

az út kezelõje lesz,

c) az érintett közmûszolgáltatók, valamint az út- és hídkezelõk nyilatkozatait,

d) a forgalom biztonságát nem veszélyeztetõ hibák, hiányosságok felsorolását és az építtetõ megfelelõ határidõ

kitûzésével való kötelezését azok megszüntetésére, valamint
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e) az építtetõ figyelmeztetését, hogy a hibák, hiányosságok megszüntetésére elõírt határidõ eredménytelen eltelte

esetén a forgalomba helyezési engedély hatályát veszti; ebben az esetben a hatóság a 23. § (2) bekezdésében

foglaltak szerint jár el.

21. § Az engedély szerint több megvalósulási szakaszban megvalósuló építmény esetében a forgalomba helyezési

engedély az út meghatározott szakaszára és mûtárgyára külön-külön is megadható, ha azon a forgalom

biztonságosan lebonyolítható.

12. Az ideiglenes forgalomba helyezés

22. § (1) Amennyiben forgalomszervezési érdekek indokolják, az építtetõ kérelmére a hatóság az építményt vagy annak egy

részét meghatározott idõtartamra az építési munka teljes befejezése elõtt ideiglenesen forgalomba helyezheti, ha az

építmény vagy annak egy része a rendeltetésszerû használatra alkalmas, a környezetvédelmi és forgalombiztonsági

követelményeknek megfelel.

(2) A hatóság az ideiglenes forgalomba helyezés idõtartamát a forgalmi igények és az építés ütemezésének

figyelembevételével határozza meg.

(3) A hatóság az építtetõ kérelmére a rész mûszaki átadás-átvételi eljárás sikeres befejezését követõen megtartott

helyszíni szemle során is engedélyezheti a közlekedési építmény vagy egy részének meghatározott idõtartamra

történõ ideiglenes forgalomba helyezését, ha annak kezelését, üzemeltetését az építtetõ vagy a közút leendõ kezelõje

nyilatkozatban vállalja.

(4) Amennyiben a forgalomba helyezési eljárás során a hatóság úgy ítéli meg, hogy a végleges forgalomba helyezés

feltételei nem állnak fenn, a szükséges intézkedések megtételére való kötelezés mellett a közlekedési építmény vagy

az építmény egy részének meghatározott idõtartamra – legfeljebb három évre – történõ ideiglenes forgalomba

helyezését engedélyezheti, az (1) bekezdés szerint, ha annak kezelését, üzemeltetését az építtetõ vagy a közút leendõ

kezelõje nyilatkozatban vállalja.

(5) Az ideiglenes forgalomba helyezési engedély – hatályának lejárta elõtt legkésõbb 60 nappal elõterjesztett kérelemre –

alkalmanként egy-egy évvel meghosszabbítható, ha az ideiglenesen forgalomba helyezett közlekedési építmény

a rendeltetésszerû használatra alkalmas, a környezetvédelmi és a forgalombiztonsági követelmények teljesülnek.

(6) Ha az építtetõ az ideiglenes forgalomba helyezési engedély hatályán belül nem kezdeményezi annak

meghosszabbítását, vagy a közlekedési építmények végleges forgalomba helyezését, az ideiglenes forgalomba

helyezési engedély hatályát veszti, a közlekedési építmények közforgalomban való további használata engedély

nélküli használatnak minõsül.

13. Engedély nélküli használatbavétel

23. § (1) Ha az engedélyhez kötött közlekedési építményt a hatóság engedélye nélkül a közforgalom számára megnyitották,

a hatóság az építtetõt a forgalomba helyezési engedély iránti kérelem benyújtására kötelezi.

(2) Ha az utat a közforgalom számára engedély nélkül megnyitották, a hatóság az errõl történt tudomásszerzéstõl

számított egy éven belül, legkésõbb azonban az építmény tényleges használatbavételétõl számított két éven belül

intézkedhet a forgalomba helyezés iránt.

(3) Ha az engedély nélkül használatba vett úton a közlekedés forgalombiztonsági szempontból veszélyes, a hatóság

az utat az építtetõ költségére és felelõsségére lezárattatja.

14. Fennmaradási engedélyezési eljárás

24. § (1) Ha az engedélyhez kötött építési munkát

a) engedély nélkül vagy az engedélytõl eltérõ módon végezték el,

b) engedély nélkül vagy az engedélytõl eltérõ módon végezték, de az építés még nem fejezõdött be,

fennmaradási engedélyt kell az építtetõnek a hatóságtól a közlekedési építményre kérnie.

(2) A fennmaradási engedély iránti kérelem elbírálása során a hatóságnak meg kell vizsgálnia, hogy a megépített vagy

kivitelezés alatt álló közlekedési építmény átalakítással vagy egyéb módon a mûszaki és forgalombiztonsági, valamint

a szakhatóságok által elõírt feltételeknek megfelelõvé tehetõ-e vagy sem. Amennyiben e feltételeknek a megépített,

vagy kivitelezés alatt álló közlekedési építmény csak átalakítással, vagy egyéb módon felelne meg, úgy a hatóság

– megfelelõ határidõ kitûzésével – kötelezi az építtetõt azok végrehajtására.
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(3) Amennyiben az építtetõ nem tesz eleget az (1) bekezdésben elõírt kötelezettségének, a hatóság az építtetõt a

fennmaradási engedély iránti kérelem és mellékleteinek benyújtására kötelezi.

(4) A fennmaradási engedély iránti kérelemhez mindazokat a mellékleteket csatolni kell, amelyek az építési és

a forgalomba helyezési engedély iránti kérelemhez szükségesek lettek volna.

(5) A fennmaradási engedély abban az esetben adható meg, ha az építtetõ a (4) bekezdésben elõírt mellékleteket

a kérelemhez csatolta és az engedély nélkül épített közlekedési építmény – átalakítással vagy anélkül is – megfelel

a mûszaki, a forgalombiztonsági és a környezetvédelmi követelményeknek.

(6) A fennmaradási engedély egyben az építményre vonatkozó forgalomba helyezési engedély is, amennyiben ennek

feltételei fennállnak. Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az engedély megadásával egy idõben a hatóságnak

rendelkeznie kell az építmény befejezésére vonatkozó továbbépítésrõl is, azzal, hogy a közlekedési építmény építési

munkáinak teljes befejezése után forgalomba helyezési eljárást kell lefolytatni.

(7) A fennmaradási engedély megadása során e rendeletnek az építési és forgalomba helyezési engedély megadására

vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.

25. § Ha az engedély nélkül, vagy engedélytõl eltérõ módon épült közlekedési építmény fennmaradása nem

engedélyezhetõ, vagy a kérelmezõ az elõírt átalakítást a megadott határidõre nem végzi el, a hatóság az eredeti

állapot helyreállítását rendelheti el az építtetõ költségére.

26. § A hatóság az engedély nélkül, vagy engedélytõl eltérõ módon végzett építkezés tudomására jutásától számított két

éven belül, legkésõbb azonban a tényleges használatbavételtõl számított tíz éven belül intézkedhet a közlekedési

építmény fennmaradása iránt.

15. A megszüntetési eljárás

27. § (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó közlekedési építmény megszüntetése iránti kérelmet a megszüntetés tervezett

idõpontja elõtt legkésõbb 60 nappal kell a közlekedési hatósághoz benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell:

a) a bontási tervet három példányban; a szakhatósági állásfoglalást igénylõ esetekben a szakhatósági

megkeresésekhez, az adott ügyben érintett szakhatóság számára szükséges tartalommal és részletességgel

összeállított tervdokumentációt egy-egy példányban,

b) a tervezõ nyilatkozatát arról, hogy a tervezett mûszaki megoldás megfelel a jogszabályoknak, mûszaki

elõírásoknak és az általános érvényû szakmai követelményeknek,

c) az útkezelõ és a vagyonkezelõ nyilatkozatát a bontási tervhez való hozzájárulásról,

d) az érintett közmûszolgáltatók és közösségi közlekedési szolgáltatók, vagyonkezelõk, az ismert ügyfelek,

a közforgalom elõl el nem zárt magánút esetében a tulajdonos (tulajdonosok) név- és címjegyzékét nyomtatott és

elektronikus formában.

(2) A megszüntetési eljárásban tartott helyszíni szemlére a 12. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

(3) Az építmény megszüntetésérõl szóló határozat – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló

törvényben foglaltakon túlmenõen – tartalmazza:

a) a közlekedési építmény pontos megnevezését, helyét, a bontási terv azonosító adatait és a bontási munka rövid

leírását,

b) a közlekedési építmény kezelõjének, tulajdonosának megnevezését,

c) a bontás feltételeit, a közmûszolgáltatók esetleges kikötéseit,

d) az engedély idõbeli hatályát,

e) a megszüntetett út területének ingatlan-nyilvántartási rendezési és a terület más célú hasznosítási

kötelezettségére irányuló felhívást,

f) az építtetõ kötelezését arra, hogy a kivitelezés megkezdésének idõpontját a hatóságnak jelentse be.

(4) A megszüntetési engedély a bontással összefüggésben támasztható polgári jogi igényt nem dönt el és nem mentesít

egyéb engedély megszerzésének kötelezettsége alól.

(5) Az út megszüntetési eljárásban hozott döntés közlésére a 14. § (1)–(3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(6) Az út megszüntetésérõl szóló határozat idõbeli hatályára a 15. §-ban foglaltak az irányadóak.
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16. A mûszaki elõírások alkalmazása

28. § A mûszaki elõírásokban foglaltakat az építtetõ, a tervezõ és a hatóság a mûszaki fejlõdés eredményeinek, valamint

a közlekedésbiztonsági szempontok érvényre juttatása érdekében az e rendeletben foglalt eljárások során figyelembe

veszi.

17. Engedélyek átruházása, jogutódlás

29. § Az elvi építési engedélyt, az építési engedélyt, valamint az ideiglenes forgalomba helyezési engedélyt idõbeli

hatályának tartama alatt az építtetõ átruházhatja, továbbá jogutódja is jogosult felhasználni, azonban köteles az

átruházást vagy a jogutódlást – annak igazolása mellett – a hatóságnak írásban bejelenteni.

18. Záró rendelkezések

30. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult és a megismételt engedélyezési eljárásokban kell

alkalmazni.

31. § Hatályát veszti az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezésérõl szóló

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelethez

Az egyes engedélykérelmek mellékletét képezõ tervdokumentációk

1. Elvi építési engedélyezési terv

1.1. Kötelezõ munkarészek

1.1.1. Az út mûszaki leírása.

1.1.2. Áttekintõ térkép.

1.1.3. Átnézeti helyszínrajz.

1.1.4. Általános helyszínrajz.

1.1.5. Általános hossz-szelvény.

1.1.6. Mintakeresztszelvények.

1.2. A kérelem tartalmától függõen esetileg benyújtandó munkarészek

1.2.1. Táj-, természet- és környezetvédelmi szakvélemény.

1.2.2. Talajmechanikai szakvélemény és földtani ismertetõ [8. § (1) bekezdés b) pontja esetén].

1.2.3. Örökségvédelmi hatástanulmány [8. § (1) bekezdés c) pontja esetén].

1.2.4. Terület- és településrendezési szakvélemény [8. § (1) bekezdés d) pontja esetén].

2. Útépítés – kivéve földútépítés – engedélyezési terve

2.1. Kötelezõ munkarészek

2.1.1. Az út mûszaki leírása.

2.1.1.1. A tervezés tárgyának leírása, a tervezési paraméterek, a tervezõi döntések, javaslatok indokolása,

2.1.1.2. az útszakasz leírása, az utak osztályba sorolása, a területrendezési és településrendezési tervekkel, a helyi építési
szabályzattal való összhang, vagy az azoknak történõ megfelelõség igazolása,

2.1.1.3. a vízszintes és magassági vonalvezetés jellemzõ adatai és indokolása,
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2.1.1.4. forgalmi vizsgálatok, forgalmi tervezés,

2.1.1.5. keresztszelvényi elrendezés, földmû tervezés,

2.1.1.6. pályaszerkezetek méretezése,

2.1.1.7. közúti csomópontok, útlejárók, párhuzamos utak, kapubejárók, útcsatlakozások, szervíz utak,

2.1.1.8. mûtárgyak,

2.1.1.9. környezetvédelem, és ennek részeként a feldolgozott és minõsített építési és bontási hulladék beépítése
lehetõségeinek megvizsgálása,

2.1.1.10. táj- és természetvédelem,

2.1.1.11. hófúvás elleni védelem,

2.1.1.12. vízelvezetés, csatornázás,

2.1.1.13. vasúti és egyéb pályákkal, vezetékekkel való keresztezések,

2.1.1.14. az érintett közmûvek és azok egymáshoz viszonyított elhelyezése, egyeztetések és azok jegyzõkönyvei,

2.1.1.15. világítás,

2.1.1.16. úttartozékok,

2.1.1.17. baleseti adatok,

2.1.1.18. az úttal kapcsolatos egyéb építmények (autóbusz-megállóhely, leálló-, pihenõhelyek, üzemanyagtöltõ állomások,
vendéglátóipari építmények, üzemmérnökségek),

2.1.1.19. az igénybeveendõ idegen területek tulajdonosának (kezelõjének, használójának) neve, továbbá a földrészlet
ingatlan-nyilvántartási adatai (helyrajzi szám, alrészlet és mûvelési ág, minõségi osztály, terület),

2.1.1.20. érintett épületek és egyéb létesítmények,

2.1.1.21. építés alatti és utáni forgalmi rend ismertetése (lásd: 2.1.1.4. pont).

2.1.2. Áttekintõ térkép.

2.1.3. Átnézeti helyszínrajz.
Az átnézeti helyszínrajzot legalább 1:10 000 méretarányban az ingatlan-nyilvántartási vagy a topográfiai térképi
adatbázis felhasználásával kell elkészíteni, a meglévõ úthálózatnak, a tervezett út tengelyvonalának, kezdõ- és
végpontjának, km-szelvényezésének, valamint a nagyobb mûtárgyak helyeinek feltüntetésével.

2.1.4. Általános helyszínrajz.
Az általános helyszínrajz külterületen általában 1:1000, belterületen 1:200–1:500 méretarányban készítendõ,
amelyhez – amennyiben azt másik munkarész nem tartalmazza – csatolandó a földhivatal által záradékolt
nyilvántartási térképmásolat. Az általános helyszínrajz az út tengelyvonalán és szelvényezésén kívül tartalmazza
legalább az út burkolatszél, koronaél vonalát és a vízelvezetõ árok vagy csatorna tengelyvonalát, a töltések
talpvonalát és a bevágások körömvonalát, az ívviszonyok jellemzõ adatait, mûtárgyak helyét és jellemzõ méreteit.
Tartalmazza továbbá az útcsatlakozásokat, a párhuzamos utakat, a vízfolyás-korrekciókat, a vasúti és egyéb pályák
keresztezési helyét, a forgalmi csomópontokat, az autóbusz-megállókat, a leálló- és pihenõhelyeket, az
üzemanyagtöltõ állomásokat, az érintett ingatlanokat, azok helyrajzi számát és a járdákat.

2.1.5. Általános hossz-szelvény.
Az általános hossz-szelvény méretaránya általában 1:1000–1:2000, magassági léptéke tízszeres torzítású (1:100,
1:200). Tartalmazza a terep- és pályaszintmagasságokat, lejtési viszonyokat, a lekerekítõ ívek sugarát, a vízszintes
ívviszonyokat, a túlemelés átmeneti szakaszok kialakítását, a mûtárgyak helyét, nyílását, fõbb magassági adatait, a
mértékadó talajvízszinteket, a vízelvezetõ árkok szintjét, az útcsatlakozások, vezetõkorlátok helyét.

2.1.6. Mintakeresztszelvények.
A mintakeresztszelvény (1:100, a részletrajzok 1:20 méretarányban) tartalmazza a keresztszelvény útkoronán belüli
és kívüli elemeit az út területének határáig, beleértve a keresztszelvény esésviszonyait, a pályaszerkezetet és az
úttartozékokat.

2.1.7. Keresztszelvények (legalább száz méterenként, de a keresztszelvényi elemek jellemzõinek változásakor minden
esetben).
A keresztszelvények 1:100-as méretarányban tartalmazzák a terep magassági adatait, az út tengelyét,
szelvényszámát, a magassági adatokat, a pályaszerkezet és a korona szélességét, az esésviszonyokat, a rézsû és
vízelvezetõ árkok kialakítását, valamint a meglévõ és tervezett közmûveket az útterület határáig.

2.1.8. Láthatósági vizsgálat a tervezett létesítmény összes elemére vonatkozóan.

2.1.9. Az eljárásba bevonandók név- és címjegyzéke.

2.1.10. Vízelvezetés terve.
A tervezett létesítmény fajtájától függõen készülhet az útépítési terv részeként, vagy önálló tervdokumentációként.

2.1.11. A közútkezelõi hozzájárulással ellátott, építés elõtti és utáni forgalmi rendet tartalmazó forgalomtechnikai terv.
A tervezett létesítmény fajtájától függõen készülhet az útépítési terv részeként vagy önálló tervdokumentációként.
A forgalomtechnikai terven minden olyan építményt fel kell tüntetni, amelyek befolyásolhatják a
forgalombiztonságot.
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2.2. Esetileg benyújtandó munkarészek, illetve dokumentációk

2.2.1. Mûtárgyak engedélyezési terve és mûszaki leírása – a 4–8. pontban részletezettek szerint.

2.2.2. Környezetvédelmi munkarész (örökségvédelmi hatástanulmánnyal). Az örökségvédelmi hatástanulmány az építési
engedélyhez szükséges örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulás feltétele.

2.2.3. Táj- és természetvédelmi terv, növénytelepítési terv.

2.2.4. Geotechnikai, talajmechanikai szakvélemény és földtani ismertetõ.

2.2.5. A telekalakítási dokumentáció részét képezõ változási vázrajz az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis
felhasználásával készül. A változási vázrajz tartalmazza az újonnan kialakuló ingatlanokat és azok megközelítését
biztosító úthálózatot.

2.2.6. Egyesített közmûhelyszínrajz.

2.2.7. Szakági tervek (közmûvek kiváltása, védelembe helyezése, megvilágítási terv).

2.2.8. Egyéb munkarész, ha az az építési engedély iránti kérelem elbírálásához szükséges (például bontási terv,
magasépítési terv, gyalogos-átkelõhely kijelölési terve stb.).

2.2.9. Mennyiség kimutatás.

2.2.10. Kezelõi lehatárolási terv.

2.3. Tervezõtõl független szakértõ által végzendõ vizsgálatok

2.3.1. Értékelemzési döntés-elõkészítési tanulmány.

2.3.2. Közúti biztonsági audit: közlekedésbiztonsági szempontból kritikus tervezési feladat (például funkcióváltás,
keresztmetszet-változás, sûrûn elhelyezkedõ csomópontok, baleseti góchelyek stb.) esetében javasolt elvégezni.

2.4. Méretarány. A tervek méretarányát a tervezett út osztályától és a tervfázis értékelhetõségétõl (elbírálhatóságától)
függõen kell meghatározni.

3. Földút építésének engedélyezési terve

3.1. Kötelezõ munkarészek

3.1.1. Mûszaki leírás.

3.1.2. A helyszínrajz, a hossz-szelvény, a keresztszelvény a vízelvezetés megoldásával.

3.1.3. A telekalakítás módja, figyelemmel a földúttal határos ingatlanok megközelíthetõségére.

3.1.4. A terepalakítás, földmûépítés.

3.1.5. A mûtárgyak leírása.

3.1.6. A szakági tervek.

4. Híd (aluljáró és felüljáró) építésének engedélyezési tervdokumentációja

4.1. Kötelezõ munkarészek

4.1.1. A híd mûszaki leírása:

4.1.1.1. a híd elhelyezése (az átvezetett út fõakadályra vonatkozó szelvényszáma, az áthidalt akadály megnevezése és a
keresztezés szelvényszáma, a hídtengely és az áthidalt akadály tengelyének keresztezési szöge, a ferdeség jellege),

4.1.1.2. a hídpálya irány- és emelkedési viszonyai,

4.1.1.3. a híd és az áthidalt akadály jellemzõ magassági adatai (a híd pályaszintje, a felszerkezet alsó éle, a felfekvések síkja, az
alaptestek alsó síkja, a vízfolyás fenékszintje, a mértékadó és legnagyobb árvízszint, a legközelebbi állami vízmércék
helye és „0” pontjának magassága, az áthidalt út vagy vasút pályaszintje, ûrszelvénye, a hajózási ûrszelvény),

4.1.1.4. az építés idõszakában várható jeges és jégmentes árvizek adatai,

4.1.1.5. a híd merõleges és ferde nyílása, nyílásbeosztása (többnyílású híd esetében),

4.1.1.6. a híd támaszköze(i) (ferde és merõleges),

4.1.1.7. a hídpálya szélessége, beosztása, burkolata, pálya- és járdaszigetelése, hídtartozékai stb.,

4.1.1.8. a híd terhelési osztálya, teherbírása (például A/986, 22/993),

4.1.1.9. a felszerkezet statikai rendszerének leírása és indokolása,

4.1.1.10. az alapozás módja (talajfeltárás és talajmechanikai szakvélemény adatai, építési vízszint),

4.1.1.11. különleges szerkezeti részek és különleges berendezések (például feszítõ-, emelõ- és szállítóberendezések) leírása,

4.1.1.12. az áthidalt akadály adatai (vízmûtani adatok, partbiztosítási és mederbiztosítási munkák, a vasút, az út adatai),

4.1.1.13. az útpályához való csatlakozás (szárnyfalak, támfalak, bélésfalak, kúpok stb.),

4.1.1.14. a hídhoz csatlakozó utak adatai,

4.1.1.15. az építési forgalom fenntartása, az esetleges vendéghíd (provizórium) leírása,

4.1.1.16. egyéb adatok (vízelvezetés, világító berendezések, közmûvezetékek elhelyezése, vizsgáló kocsi, újjáépítés
esetében a régi híd állapota, terület-kisajátítás, szerelvények, zajárnyékoló fal stb.),
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4.1.1.17. hídrehabilitáció (szélesítés, teherbírás-növelés) esetében a hídvizsgálatok megállapításai (jegyzõkönyv),

4.1.1.18. tervezõi jogosultság igazolása,

4.1.1.19. a tervezõ nyilatkozata, amelyben kijelenti, hogy a tervezéskor az elõírásoknak megfelelõen járt el.

4.1.2. Általános terv (1:50, 1:100, 1:200 méretarányú) átnézeti helyszínrajzzal (új híd esetében 1:25 000, ha a híd helyzete
változik 1:1000–1:4000 méretarányú ingatlan-nyilvántartási térképrõl), mely tartalmazza:

4.1.2.1. a híd fõ méreteit,

4.1.2.2. az alapozásra, a talajra, a talajvízre és az élõvízre vonatkozó adatokat az MSZ 15 001 elõírásai szerint,

4.1.2.3. a térszint és az áthidalt akadály keresztszelvényét a hídtengelyben, ferde híd esetében az áthidalt akadály merõleges
keresztszelvényét,

4.1.2.4. hajózható vízfolyások esetében a legkisebb vízszintet (LKV), a legkisebb hajózási vízszintet (LKHV), amely a Duna
esetében azonos a Duna Bizottság által elfogadott „0” vízszinttel, a mértékadó árvízszintet (MÁSZ), a legnagyobb
hajózási vízszintet (LNHV), továbbá az eddig észlelt legmagasabb (jégmentes és jeges) árvíz szintjét (LNV), a hajózási
ûrszelvény adatait,

4.1.2.5. nem hajózható vízfolyások esetében a vízügyi érdekek betartására szolgáló rendelkezések által megkívánt adatokat,

4.1.2.6. út felett építendõ híd esetében az áthidalt út pályaszintjét, szelvényszámát, burkolatának adatait és a pálya felett
nyitva tartandó ûrszelvényt,

4.1.2.7. vasút felett építendõ híd esetében a sínkoronaszintet a híd tengelyében és az esetleges egyéb mértékadó helyeken,
és a vasúti ûrszelvényt,

4.1.2.8. a hídszerkezet alsó élének szintjét a jellemzõ és mértékadó helyeken,

4.1.2.9. a hídon átvezetett út pályaszintjét, hossz-szelvényét, 100-100 m, útkorrekció esetében a szükséges hosszban
(esetleg külön lapon),

4.1.2.10. a hídra tervezett pályaburkolat és pályaszigetelés, járdaburkolat és -szigetelés fõbb jellemzõit,

4.1.2.11. a szerkezeti magasságot,

4.1.2.12. a híd vízelvezetését (burkolat keresztesése, mélyvonalának hosszesése, víznyelõk, folyókák, szivárgók),

4.1.2.13. az átnézeti helyszínrajzot a legközelebbi lakott hely, az áthidalt akadály és az átvezetett út bejelölésével,
mindkettõnek a keresztezési pontra vonatkozó szelvényszámának megadásával és a szelvényezés irányának
feltüntetésével, az északi irány megjelölésével,

4.1.2.14. a híd terhelési osztályát,

4.1.2.15. a hídszerkezet fõbb részeinek anyagára vonatkozó adatokat,

4.1.2.16. átépítés esetében a meglévõ (megváltoztatandó) állapotára vonatkozó adatokat,

4.1.2.17. az építési vízszintet,

4.1.2.18. az átvezetett és érintett közmûvek és egyéb létesítmények fõbb adatait.

4.1.3. Erõtani (statikai) számítás az építési és használati állapot vizsgálatával.

4.1.4. Talajmechanikai szakvélemény és földtani ismertetõ.

4.1.5. Az eljárásba bevonandók név- és címjegyzéke.

4.1.6. Tulajdonosi, kezelõi hozzájárulások (vasúti, közúti, közmûvek).

4.2. Esetileg benyújtandó munkarészek

4.2.1. Szakági terv (közmûvek kiváltása, védelembe helyezése, köz- és belsõ világítási terv).

4.2.2. Telekalakítási dokumentáció részét képezõ változási vázrajz az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis
felhasználásával készül. A változási vázrajz tartalmazza az újonnan kialakuló ingatlanokat és azok megközelítését
biztosító úthálózatot.

4.2.3. Környezetvédelmi terv.

4.2.4. Táj- és természetvédelmi terv, növénytelepítési terv.

4.2.5. Felvonók terve.

4.2.6. Egyedi méretû vagy egyedi szerkezeti kialakítású híd monitoring rendszerének terve.

5. Alagút engedélyezési tervdokumentációja

5.1. Kötelezõ munkarészek

5.1.1. Az alagút mûszaki leírása:

5.1.1.1. az alagút elhelyezkedése (az út száma, megnevezése, km-szelvénye), a keresztezett felszíni tér és a biztonsági övezet
megnevezése (település, kül- vagy belterület, az érintett ingatlanok helyrajzi száma), az építési határvonalak
meghatározása,

5.1.1.2. az alagút irány- és esési viszonyai,

5.1.1.3. az alagút pályaszintjének és a szerkezet felsõ élének magassága,

5.1.1.4. az alagút keresztmetszeti kialakítása (ûrszelvény, szélesség, pályabeosztás),
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5.1.1.5. az alagút szerkezeti kialakítása (geotechnikai és építési szempontok),

5.1.1.6. a fejtési és építési technológia ismertetése,

5.1.1.7. az alagút kiegészítõ építményei (víztelenítés, szigetelés, szellõzés, világítás),

5.1.1.8. az alagút ki- és bejáratainak kialakítása (a felszínrõl látható elemek és a térszín csatlakozásának építészeti kialakítása).

5.1.1.9. Üzembiztonsági berendezések.

5.1.1.10. Az alagúthoz csatlakozó építmények: tûzoltó-állomás, árnyékoló elõépítmény, víztározó és szivattyúállomás,
szellõzõkürtõ, víztisztító létesítmény, irányítóközpont, energiaközpont.

5.1.2. Átnézeti helyszínrajz (méretarány legalább 1:25 000).

5.1.3. Általános helyszínrajz (méretarány legalább 1:1000).

5.1.4. Általános hossz-szelvény (hosszlépték legalább 1:1000, magassági lépték legalább 1:100).

5.1.5. Mintakeresztszelvények (valamennyi jellemzõ keresztmetszetrõl, méretarány legalább 1:100).

5.1.6. Közútkezelõi hozzájárulással ellátott forgalomtechnikai terv.

5.1.7. Erõtani számítás (szilárdsági, stabilitási, alakváltozási, tartóssági, tûzállósági és vízzárósági biztonság
kimutatásával).

5.1.8. Geotechnikai szakvélemény és építésföldtani ismertetõ, mérnökgeológiai adottságok.

5.1.9. Az eljárásba bevonandók név- és címjegyzéke.

5.2. Esetileg benyújtandó munkarészek

5.2.1. Szakági terv (közmûvek kiváltása, védelembe helyezése).

5.2.2. A telekalakítási dokumentáció részét képezõ változási vázrajz az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis
felhasználásával készül és tartalmazza az alagút ki- és bejáratánál újonnan kialakuló ingatlanokat és azok
megközelítési módját.

5.2.3. Környezetvédelmi terv.

5.2.4. Táj- és természetvédelmi terv.

5.2.5. Építéstechnológiai terv.

6. Tám- és bélésfalak engedélyezési tervdokumentációja

6.1. Kötelezõ munkarészek

6.1.1. A tám- és bélésfalak mûszaki leírása:

6.1.1.1. a tervezési munka és a környezet ismertetése, az építmény elhelyezése (az út száma, megnevezése, km-szelvénye),

6.1.1.2. a tám- és bélésfalak szerkezeti, keresztmetszeti kialakítása (szerkezeti típus, anyag, méretek, geotechnikai, építési és
víztelenítési szempontok),

6.1.1.3. az alapozás módja,

6.1.1.4. a szerkezet és háttöltés víztelenítése,

6.1.1.5. a közmûvek, vezetékek és egyéb építmények építésére vagy áthelyezésére vonatkozó javaslatok.

6.1.2. Átnézeti helyszínrajz (1:10 000–1:25 000 méretarányok).

6.1.3. Erõtani számítás.

6.1.4. Általános terv (1:50–1:200 méretarányú alaprajz, méretek és jellemzõ metszetek).

6.1.5. Talajmechanikai szakvélemény és földtani ismertetõ.

6.1.6. Az eljárásba bevonandók név- és címjegyzéke.

6.2. Esetileg benyújtandó munkarészek

6.2.1. Szakági terv (közmûvek kiváltása, védelembe helyezése).

6.2.2. Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmát érintõ támfal létesítése esetén változási vázrajzot kell készíteni.

6.2.3. Környezetvédelmi terv.

6.2.4. Táj- és természetvédelmi terv.

7. Híd kiviteli tervdokumentáció
A vonatkozó 4. pontban foglaltak szerint összeállított, az engedélyezési terv feltételeinek teljesítésével készített
részletes kiviteli tervdokumentáció:

7.1. Kötelezõ munkarészek

7.1.1. A híd mûszaki leírása.

7.1.2. Általános terv (1:50, 1:100, 1:200 méretarányú) átnézeti helyszínrajzzal.

7.1.3. Részlettervek (alapozás, felmenõ szerkezetek, felszerkezet, tartozékok) és kapcsolatok tervei.

7.1.4. Részletes erõtani (statikai) számítás.

7.1.5. Részletes talajmechanikai szakvélemény és földtani ismertetõ.
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7.1.6. Földelési és villámvédelmi terv.

7.1.7. Hídkezelõ és keresztezett akadály kezelõje nyilatkozata.

7.2. Esetileg benyújtandó munkarészek, szakági tervek

7.2.1. Közmûvek kiváltása, védelembe helyezése.

7.2.2. Vízrendezési terv.

7.2.3. Belsõ világítási terv, közvilágítási terv.

7.2.4. Építéstechnológiai terv.

7.2.5. Független statikai számítás.

7.2.6. Felvonók terve.

7.2.7. Egyedi méretû vagy egyedi szerkezeti kialakítású híd monitoring rendszerének terve.

8. Alagút kiviteli tervdokumentáció
A vonatkozó 5. pontban foglaltak szerint összeállított, az engedélyezési terv feltételeinek teljesítésével készített
részletes kiviteli tervdokumentáció:

8.1. Kötelezõ munkarészek az alagút biztonsági tiszt jóváhagyásával

8.1.1. Alagút mûszaki leírása.

8.1.2. Általános terv (1:50, 1:100, 1:200 méretarányú) átnézeti helyszínrajzzal.

8.1.3. Geotechnikai és geodéziai megfigyelõ mérések terve.

8.1.4. Minden létesítendõ építmény vagy építmény-rész, ideiglenes szerkezet, a folyóalagúthoz kapcsolódó kiegészítõ
mûtárgyak részletterve és részletes statikai számítása.

8.1.5. Független statikai-geotechnikai számítás.

8.1.6. Fejtési tervek építési munkamódszer terve, állapotterv.

8.1.7. Részletes talajmechanikai szakvélemény és földtani ismertetõ.

8.1.8. Üzempróbára vonatkozó követelmények.

8.1.9. Üzemi és fenntartási utasítás.

8.1.10. Alagútkezelõ nyilatkozata.

8.2. Esetileg benyújtandó munkarészek, szakági tervek

8.2.1. Közmûvek kiváltása, védelembe helyezése.

8.2.2. Vízrendezési terv.

8.2.3. Környezetvédelmi és környezet-rekultivációs tervek.

8.2.4. Építéstechnológiai terv.

8.2.5. Épületgépészeti, villamos- és biztonságtechnikai terv.

8.2.6. Idõszakos felülvizsgálatra vonatkozó utasítások.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A honvédelmi miniszter 5/2012. (V. 10.) HM rendelete
a katonák baleseti járadékáról, valamint szolgálati járandóságát, rögzített nyugdíját
és a hõsi halott katonák után járó kiegészítõ hozzátartozói támogatást megállapító szerv
kijelölésérõl

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés

h) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben

bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm.

rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. § (1) A baleseti járadékra vonatkozó igényt a balesetet minõsítõ határozat alapján kérelemmel lehet érvényesíteni.

Foglalkozási betegség esetén a kérelmet az állományilletékes parancsnok – a Magyar Honvédség Egészségügyi

Felülvizsgáló Bizottságai (a továbbiakban: FÜV Bizottság) adatszolgáltatási kötelezettsége mellett – a személyügyi

szerve útján köteles felterjeszteni a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) pénzügyi feladatot ellátó központi

szervéhez, ha az orvos-szakértõi vélemény szerint a szolgálati kötelmekkel összefüggõ betegségbõl eredõ

egészségkárosodás mértéke a 13%-ot meghaladja.

(2) Az egészségkárosodás mértékének megállapítását a FÜV Bizottság is kérheti, ha a hivatásos állomány tagja

egészségkárosodásának megállapítására kerül sor.

2. § (1) A HM pénzügyi feladatot ellátó központi szerve a rendelkezésre álló okmányok alapján hivatalból dönt:

a) a megállapított baleseti járadék összegének az egészségkárosodás változásának megfelelõ felemelésérõl,

csökkentésérõl, változatlan továbbfolyósításáról, az ellátás egészségkárosodás megszûnése, vagy a kötelezõ

orvosi vizsgálaton való meg nem jelenés miatti beszüntetésérõl,

b) a megállapítási eljárással kapcsolatos, ügyfél által tanúsított felróható magatartás alapján a baleseti járadékkal

kapcsolatban keletkezett jogalap nélkül felvett ellátás visszafizetésérõl.

(2) A HM pénzügyi feladatot ellátó központi szerve hivatalból intézkedik a baleseti járadék továbbfolyósításához

szükséges szakértõi szerv megkeresése iránt.

3. § A HM pénzügyi feladatot ellátó központi szerve kérelemre dönt:

a) a baleseti járadékról, az állapotrosszabbodással, az állapotjavulással kapcsolatos igények elbírálásáról a szakértõi

szerv szakvéleménye alapján,

b) a feltételek hiányában vagy a kötelezõen elõírt felülvizsgálaton való meg nem jelenés miatt megszüntetett

baleseti járadék ismételt megállapítására irányuló igényrõl.

4. § A HM pénzügyi feladatot ellátó központi szerve jár el elsõ fokon:

a) betegség, haláleset szolgálati kötelmekkel összefüggõ minõsítése ügyében,

b) a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hivatásos állományú tagjainak – a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak

megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvény szerinti –

nyugdíjrögzítése ügyében,

c) szolgálati járandóság megállapításával kapcsolatos ügyekben, és elsõ fokon ellátja a nyugdíjmegállapító szerv

számára a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati

járandóságról szóló törvényben meghatározott feladat- és hatásköröket, ha a kérelmezõ, jogosult utolsó

szolgálati viszonya az MH-val vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattal állt fenn,

d) a kiegészítõ hozzátartozói támogatás megállapításával kapcsolatos ügyekben.

5. § A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értesíti a HM pénzügyi feladatot ellátó központi szervét, ha a társadalombiztosítási

nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 80. §-a alapján az MH-t terhelõ késedelmi kamat kiutalásáról intézkedett.
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A HM pénzügyi feladatot ellátó központi szerve a késedelmi kamat összegét az értesítéstõl számított 60 napon belül

köteles megtéríteni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által meghatározottak szerint.

6. § (1) A szolgálati járandóságra és a kiegészítõ hozzátartozói támogatásra vonatkozó döntést közölni kell a Nyugdíjfolyósító

Igazgatósággal és – a jogosult hozzájárulása esetén – annak tényérõl értesíteni kell a jogosult lakóhelye szerint

illetékes katonai igazgatási és érdekvédelmi szervet.

(2) A baleseti járadékra vonatkozó döntést közölni kell a Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal és tájékoztatásul meg kell

küldeni a szolgálati hely személyügyi szerve részére.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerzõdéses katonák rokkantsági

és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos és szerzõdéses katonák baleseti járadékának részletes

szabályairól szóló 8/2002. (II. 15.) HM rendelet.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 27/2012. (V. 10.) KIM rendelete
az Erzsébet-utalvány kibocsátásáról szóló 39/2011. (XII. 29.) KIM rendelet módosításáról

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. §

j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró

nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, a következõket rendelem el:

1. § Az Erzsébet-utalvány kibocsátásáról szóló 39/2011. (XII. 29.) KIM rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(1) Az utalvány formájában nyújtott juttatás során a juttató a kibocsátótóval – vagy a 6. § szerinti közremûködõvel –

szolgáltatási szerzõdést köt, amelyben a kibocsátó (közremûködõ) vállalja az utalvány biztosításához és

felhasználásához szükséges szolgáltatások nyújtását. A szolgáltatás kiterjed az utalvány kibocsátására, az utalványok

fedezetéül szolgáló juttatási összeg kezelésére és az elfogadóhelyekkel történõ elszámolás elvégzésére, amelynek

ellenértékeként szolgáltatási díj köthetõ ki. A juttató által fizetendõ szolgáltatási díj mellett a kibocsátó (közremûködõ)

az elfogadóhelyekkel kötött szerzõdésekben beváltási jutalék fizetését is kikötheti. Elektronikus utalvány kibocsátása

esetén a juttató az elektronikus utalványt a kibocsátótól megrendelt elektronikus utalványkártyán keresztül biztosítja

az utalványos számára.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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VII. Jogegységi határozatok

A Kúria 1/2012. KMPJE jogegységi határozata

A Kúria jogegységi tanácsa a Fõvárosi Ítélõtábla elnöke által az egyes bírósági eljárási szakaszok illetékkötelezettsége

tárgyában indítványozott jogegységi eljárásban meghozta a következõ

jogegységi határozatot:

1. Az illetékekrõl szóló módosított 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 38. § (1) bekezdése szerint az eljárás

megindításának a keresetlevél, a nemperes eljárás iránti kérelem, a fellebbezés, a perújítási, a felülvizsgálati kérelem

elõterjesztése minõsül. Az Itv. alkalmazásában a bírósági eljárás egyes szakaszai, az elsõfokú és jogorvoslati eljárások

egymástól elkülönülõ, önálló illetékköteles eljárások.

2. Az illeték alapját eljárásonként kell meghatározni az Itv. 39. § (1)–(3) bekezdései szerint.

3. Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvényt

a 2012. január 1-jét követõen indult bírósági eljárásokban kell alkalmazni.

Indokolás

I. A Fõvárosi Ítélõtábla elnöke az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében a bíróságok szervezetérõl és

igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 33. § (1) bekezdésének a) pontja alapján jogegységi

eljárás lefolytatását indítványozta a következõ kérdésekben:

1. Az Itv. 38. §-ának (1) bekezdése alkalmazása szempontjából milyen magatartás minõsül az eljárás megindításának?

2. Az Itv. 39. § (1) bekezdésének elsõ vagy második fordulata szerint megállapított pertárgyérték rögzül-e az elsõfokú

eljárás szerint?

3. Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvényt

(a továbbiakban: Módtv.) a 2012. január 1-jét követõen indult ügyekben kell-e alkalmazni, függetlenül attól, hogy erre

vonatkozó rendelkezést a jogszabály nem tartalmaz?

Az indítvány szerint az Itv.-t módosító, a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény (a továbbiakban:

Fmhtv.) a 61. §-ának (2) bekezdése értelmében 2010. január 1-jei hatályba lépéssel módosította az Itv. bírósági

eljárásokkal kapcsolatos rendelkezéseit, a 61. §-ának (6) bekezdésében kimondva, hogy a módosító rendelkezéseket a

hatálybalépés után indult eljárásokban kell alkalmazni. A Módtv. (helyesbített, 2012. január 1-jei hatálybalépési

idõponttal) ugyancsak módosította a bírósági eljárásokkal kapcsolatos illetékösszegeket, ezúttal azonban külön nem

rendelkezett arról, hogy a módosító rendelkezéseket csak a hatálybalépés után indult eljárásokban kell alkalmazni.

A bíróságok túlnyomó többsége az Itv.-t az adott eljárási szakaszt megindító kérelem (keresetlevél, fellebbezés,

felülvizsgálati kérelem) benyújtásának idõpontjában hatályos elõírásai szerint alkalmazza.

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága, mint felülvizsgálati bíróság a 2011. december 13. napján kelt

Kfv.III.37.283/2010/3., illetve Kfv.III.37.295/2010/3. számú ítéleteiben a Fõvárosi Ítélõtábla 4.Kf. tanácsa ítéleteinek az

illetékekre vonatkozó rendelkezéseit hatályon kívül helyezve kifejtette, hogy a polgári eljárás egységes

szabályrendszer, az ügy fogalmát – bármilyen szakaszban – azonosan kell értelmezni, az ügy indulásának pedig azt az

idõpontot kell tekinteni, amikor a keresetlevelet benyújtják. Érvelését az 1/1998. Polgári Jogegységi Határozatban

(a továbbiakban: PJE határozat) kifejtett elvek alkalmazhatóságára alapította.

A Legfelsõbb Bíróság Polgári Kollégiumának Elvi Csoportja 2011. december 18-án a Legfelsõbb Bíróság

K.III. tanácsának e határozataiban foglaltaktól eltérõ véleményt közölt.
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Az Elvi Csoporttal egyezõen, a Fõvárosi Ítélõtábla Közigazgatási Kollégiuma tagjainak véleménye is az volt, hogy az Itv.

alkalmazása során az 1/1998. PJE határozatban foglaltak nem irányadók, mert az illetékkel kapcsolatos rendelkezések nem a

polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) általános szabályain, hanem az Itv. speciális

rendelkezésein alapulnak. Az illetékkötelezettség megállapítása során, az Itv. szabályozása alapján az elsõfokú, illetve

jogorvoslati eljárásokat önálló, egymástól elkülönülõ eljárásoknak kell tekinteni. Ebbõl következõen az illetékkötelezettséget

az adott eljárás kezdeményezésének idõpontjában hatályban lévõ szabályok alapján kell megállapítani.

Az indítványozó szerint a feltett jogkérdésekben a valamennyi ügyszakot érintõ egységes jogalkalmazás érdekében

jogegységi határozat meghozatala szükséges.

II. A Legfõbb Ügyész képviselõjének a jogegységi tanács nem nyilvános ülésén kifejtett álláspontja szerint a bírósági

peres és nemperes eljárásokban az illeték alapját eljárásonként kell meghatározni. Az Itv.-nek a Módtv.-nyel

megállapított rendelkezéseit a módosító rendelkezések hatályba lépésének napján, és az azt követõen elõterjesztett

keresetlevél, jogorvoslati kérelem vonatkozásában kell alkalmazni.

III. Az Itv. meghatározza saját területi és személyi hatályát, az illetékkötelezettség keletkezését, az illeték alapját, tárgyát,

mértékét, rendelkezik a mentességekrõl, kedvezményekrõl, arról, hogy kit és mely idõponttól terhel illetékfizetési

kötelezettség. A közigazgatási hatósági és bírósági eljárásért az Itv. 1. §-ának (1) bekezdése alapján eljárási illetéket

vagy igazgatási, bírósági szolgáltatási díjat kell fizetni.

A bírósági eljárási illetékek szabályait az Itv. VI. fejezete tartalmazza, azon belül önálló cím alatt szabályozva a polgári eljárás

illetékét, és a jogorvoslat illetékét. A jogalkotó az Itv. szabályozási körébe a bírósági eljárások több, egymástól lényegesen

különbözõ fajtáit vonta, így a polgári peres és nemperes eljárásokat, a csõd- és felszámolási, a cégbírósági és

a választottbírósági eljárásokat, továbbá a büntetõ eljárásokat. Az illetékterhet a különbözõ bírósági eljárásokra általános

módon nem lehetett megállapítani, ezért az Itv. az egyes eljárások között illeték szempontjából tehetõ megkülönböztetés

szerint képezett csoportokat, s ezekre állapított meg szabályokat. Az Itv. szabályozási rendszerében a jogorvoslat az

elsõfokú eljárásoktól elkülönülõ, önálló illetékköteles eljárás. Az egyes jogorvoslatokhoz pedig külön-külön kapcsolódnak

az alapeljárás illetékétõl eltérõ összegben meghatározott illetékek. Az Itv. alkalmazása során az 1/1998. PJE határozatban

foglaltak nem irányadók, mert az illetékfizetési kötelezettséggel kapcsolatos rendelkezések az Itv. elõírásain alapulnak.

IV. Az Itv. 3. § (4) bekezdése értelmében az eljárási illetékkötelezettség az eljárás megindítása iránti kérelem

elõterjesztésekor keletkezik. Az Itv. 38. § (1) bekezdése alapján az illetéket az eljárást kezdeményezõ fél az eljárás

megindításakor köteles megfizetni, kivéve, ha az illeték megfizetésérõl utólag kell határozni. A polgári elsõfokú eljárást

a keresetlevéllel kell megindítani [Pp. 121. § (1) bekezdés], a nemperes eljárást kérelemmel, a másodfokú eljárást

megindító beadvány a fellebbezés (Pp. 234. §), míg a perújítás perújítási kérelem (Pp. 263. §), a felülvizsgálati eljárás

felülvizsgálati kérelem (Pp. 272. §) elõterjesztésével indul.

Figyelemmel arra, hogy az eljárási illetékfizetési kötelezettség az eljárást megindító kérelem elõterjesztésekor

keletkezik, illetve, hogy a polgári elsõfokú eljárást követõ jogorvoslati eljárást a jogalkotó önálló illetékteherrel külön

eljárásnak minõsítette, továbbá, hogy az illetéket az adott eljárás megindításakor hatályos törvényi elõírások

alkalmazásával rendeli megfizetni, az illetékfizetésre minden egyes, az Itv. szabályozása alá vont eljárás

megindításakor, a beadvány elõterjesztésének idõpontban hatályos illetékszabályok az irányadóak az illeték alapja,

mértéke, valamint a tételes illeték meghatározására.

V. A Módtv. a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen tartalmazza az

Itv.-t módosító szabályok hatálybalépésének napját. Miután az eljárási illetékkötelezettség az elsõfokú eljárás, illetve a

perorvoslatok esetén is az eljárás megindítása iránti kérelem elõterjesztésekor keletkezik, ha a polgári – akár elsõfokú,

akár jogorvoslati – eljárás megindítása 2012. január 1-jét követõen történt, a módosított Itv.-t kell alkalmazni,

függetlenül attól, hogy erre vonatkozó külön rendelkezést a Módtv. nem tartalmaz.
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Mindezek folytán a jogegységi tanács a bírósági jogalkalmazás egységének biztosítása érdekében [Bszi. 40. §

(2) bekezdése] a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott, és e határozatát a Bszi. 42. §-ának (1) bekezdése

alapján a Magyar Közlönyben, a központi honlapon és a Kúria honlapján közzéteszi.

Budapest, 2012. március 26.

Dr. Darák Péter s. k.,
a jogegységi tanács elnöke

Dr. Kurucz Krisztina s. k., Dr. Kozma György s. k.,
elõadó bíró bíró

Dr. Wellmann György s. k., Bauer Jánosné dr. s. k.,
bíró bíró

Dr. Török Judit s. k., Tamáné dr. Nagy Erzsébet s. k.,
bíró bíró
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 119/2012. (V. 10.) KE határozata
hivatalvezetõi felmentésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés m) pontja alapján dr. Cservák Csabát, a Köztársasági Elnöki Hivatal Jogi,

Alkotmányossági és Közigazgatási Hivatalának vezetõjét e tisztségébõl 2012. május 10-ei hatállyal felmentem.

Budapest, 2012. május 10.

Dr. Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: I-2/01910/2012.

A köztársasági elnök 120/2012. (V. 10.) KE határozata
hivatalvezetõi felmentésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés m) pontja alapján Kiss Norbertet, a Köztársasági Elnöki Hivatal Társadalmi

Kapcsolatok Hivatalának vezetõjét e tisztségébõl 2012. május 10-ei hatállyal felmentem.

Budapest, 2012. május 10.

Dr. Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: I-2/01911/2012.

A köztársasági elnök 121/2012. (V. 10.) KE határozata
hivatalvezetõi felmentésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés m) pontja alapján Vajna Mártont, a Köztársasági Elnöki Hivatal Külügyi Hivatalának

vezetõjét e tisztségébõl 2012. május 10-ei hatállyal felmentem.

Budapest, 2012. május 10.

Dr. Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: I-2/01912/2012.
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A köztársasági elnök 122/2012. (V. 10.) KE határozata
hivatalvezetõ-helyettesi felmentésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés m) pontja alapján Szabó Györgyöt, a Köztársasági Elnöki Hivatal

hivatalvezetõ-helyettesét e tisztségébõl 2012. május 10-ei hatállyal felmentem.

Budapest, 2012. május 10.

Dr. Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: I-2/01913/2012.

A köztársasági elnök 123/2012. (V. 10.) KE határozata
fõigazgatói kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés m) pontja alapján Haszonicsné dr. Ádám Máriát a Köztársasági Elnöki Hivatal

fõigazgatójává 2012. május 11-ei hatállyal kinevezem.

Budapest, 2012. május 10.

Dr. Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: I-2/01914/2012.

A köztársasági elnök 124/2012. (V. 10.) KE határozata
a 228/2010. (IX. 17.) KE határozat hatályon kívül helyezésérõl

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés m) pontja, valamint a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló

2011. évi CX. törvény 15. § (2) bekezdése alapján a 228/2010. (IX. 17.) KE határozatot hatályon kívül helyezem.

Ez a határozat 2012. május 11. napján lép hatályba.

Budapest, 2012. május 10.

Dr. Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: I-1/01915/2012.
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A Kormány 1139/2012. (V. 10.) Korm. határozata
az Audiovizuális Elõadások Védelmérõl szóló Szerzõdés szövegének végleges megállapítására
történõ felhatalmazásról

A Kormány

1. az audiovizuális elõadások védelmére vonatkozó nemzetközi szerzõdés (a továbbiakban: Szerzõdés) részletes tartalmi

elemeinek ismeretében egyetért a Szerzõdéssel;

2. felhatalmazza a közigazgatási és igazságügyi minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Szerzõdés szövegének

– a megerõsítés fenntartásával történõ – végleges megállapítására;

3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Szerzõdés szövegének végleges megállapításához szükséges meghatalmazási

okiratot adja ki;

4. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert a Szerzõdés szövegének végleges megállapítását követõen

a Szerzõdés kihirdetésérõl szóló kormány-elõterjesztés Kormány részére történõ haladéktalan benyújtására.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1140/2012. (V. 10.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ
elõirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján a köztársasági

elnökváltáshoz kapcsolódó költségekre 196,5 millió forint 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el elszámolási,

a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a Magyarország 2012. évi központi

költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet II. Köztársasági Elnökség

fejezet, 1. Köztársasági Elnöki Hivatal cím javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli

kormányzati intézkedések cím terhére.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: átcsoportosításra azonnal

elszámolásra és a visszafizetési kötelezettség teljesítésére: 2012. szeptember 30.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

9258 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 56. szám



1. melléklet az 1140/2012. (V. 10.) Korm. határozathoz
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

•
2012.évi56.szám

9259

XI. Miniszterelnökség
II. Köztársasági Elnökség

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

II. Köztársasági Elnökség
000033 1 Köztársasági Elnöki Hivatal

1 M ködési költségvetés
1 Személyi juttatások 21,2
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 5,8
3 Dologi kiadások 19,5

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 150,0

XI. Miniszterelnökség
297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések –196,5

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

II. Köztársasági Elnökség
000033 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 196,5

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet id arányos
Állami Számvev szék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 196,5 196,5
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó el irányzat-változásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltend  ki
1 példány

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg    

1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI EL IRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2012.

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg    

1 példány

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg    



A Kormány 1141/2012. (V. 10.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ
elõirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján a Magyar Fesztivál Balett

fennmaradásához és a vállalt produkciók színpadra állítási kötelezettségeinek teljesítéséhez 25,0 millió forint

1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési

kötelezettséggel a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény

(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok

cím, 13. Mûvészeti tevékenységek alcím, 4. Mûvészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása

jogcímcsoport javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím

terhére.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: átcsoportosításra: azonnal

elszámolásra és a visszafizetési kötelezettség teljesítésére: 2012. december 15.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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XI. Miniszterelnökség
XX. Nemzeti Er forrás Minisztérium

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Nemzeti Er forrás Minisztérium
20 Fejezetei kezelés  el irányzatok

13 M vészeti tevékenységek
271489 4 M vészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása

1 M ködési költségvetés
5 Egyéb m ködési célú kiadások 25,0

XI. Miniszterelnökség
297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések –25,0

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Nemzeti Er forrás Minisztérium
20 Fejezetei kezelés  el irányzatok

13 M vészeti tevékenységek
271489 4 M vészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 25,0

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet id arányos
Állami Számvev szék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 25,0 25,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó el irányzat-változásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni.

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg    

1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI EL IRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2012.

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

2 példány

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltend  ki
1 példány

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg    

1 példány

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg    



A Kormány 1142/2012. (V. 10.) Korm. határozata
a Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezetbe tartozó fejezeti kezelésû elõirányzat
2011. évi meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt
maradványának felhasználásáról

A Kormány az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §

(1) bekezdésében biztosított jogkörében az Európai Tudományos és Mûvészeti Akadémia támogatása érdekében

jóváhagyja a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléket,

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 8. Nemzetközi kulturális és oktatási

kapcsolatok programjai alcím, 10. Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok jogcímcsoport, 2. Kulturális

szakdiplomáciai feladatok jogcímen meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt

15 000 ezer forint elõirányzat-maradvány felhasználását.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1143/2012. (V. 10.) Korm. határozata
a TÁMOP 2.1.6-12/1-2012-0001 azonosító számú projekt (Újra tanulok) támogatásának
jóváhagyásáról, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program kiemelt projektjeinek
akciótervi nevesítésérõl

A Kormány úgy dönt, hogy

1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a TÁMOP 2.1.6-12/1-2012-0001 „Újra tanulok” címû, ötmilliárd forintot meghaladó

támogatási igényû projektjavaslatot,

2. elfogadja a 2. melléklet szerinti projektek kiemelt projektként történõ nevesítését, és hozzájárul ahhoz, hogy a Humán

Erõforrás Programok Irányító Hatósága a támogatási szerzõdést megkösse.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1143/2012. (V. 10.) Korm. határozathoz

Konstrukció kódja
Projekt

megnevezése
Támogatást

igénylõ neve

Támogatás
összege

(KONV+KMR
Mrd Ft)

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság
feltételei

(amennyiben
releváns)

TÁMOP 2011–2013. évi akcióterv

TÁMOP-2.1.6. Újra tanulok Nemzeti
Munkaügyi
Hivatal

20,1 A program célja, hogy az
alacsony iskolai végzettségû
felnõttek (munkanélküliek és
foglalkoztatottak egyaránt)
továbblépjenek képzettség
tekintetében. A programban
a résztvevõk egyéni
helyzetüknek, szándékuknak,
képzettségüknek,
tudásszintjüknek és a
munkaerõ-piaci igényeknek
megfelelõen sajátíthatnak el
versenyképes, a
munkaerõ-piaci keresletnek
megfelelõ ismereteket.

2. melléklet az 1143/2012. (V. 10.) Korm. határozathoz

Konstrukció kódja
Projekt

megnevezése
Támogatást

igénylõ neve

Kiemelt projekt
támogatási

összege
(KONV+KMR

Mrd Ft)

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság
feltételei

(amennyiben
releváns)

TÁMOP 2011–2013. évi akcióterv

TÁMOP-2.1.6. Újra tanulok Nemzeti
Munkaügyi
Hivatal

20,1 A program célja, hogy az
alacsony iskolai végzettségû
felnõttek (munkanélküliek és
foglalkoztatottak egyaránt)
továbblépjenek képzettség
tekintetében. A programban
a résztvevõk egyéni
helyzetüknek, szándékuknak,
képzettségüknek,
tudásszintjüknek és a
munkaerõ-piaci igényeknek
megfelelõen sajátíthatnak el
versenyképes, a
munkaerõ-piaci keresletnek
megfelelõ ismereteket.
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Konstrukció kódja
Projekt

megnevezése
Támogatást

igénylõ neve

Kiemelt projekt
támogatási

összege
(KONV+KMR

Mrd Ft)

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság
feltételei

(amennyiben
releváns)

TÁMOP-2.2.1. A szakképzés
és a
felnõttképzés
minõségének
és tartalmának
fejlesztése

Nemzeti
Munkaügyi
Hivatal

4,67 A képzési rendszer átfogó,
összehangolt fejlesztésének
célja, hogy a képzés
kibocsátása rugalmasan
alkalmazkodjon a
munkaerõ-piaci kereslethez, a
képzési rendszer képes legyen
igazodni a folyamatos
változásokhoz, a
foglalkoztathatósághoz
szükséges kompetenciák
kialakításával és fejlesztésével
azokat a naprakész ismereteket
adja át, amire a gazdaság,
a vállalatok igényt tartanak,
és ezzel javuljon a munkaerõ
alkalmazkodóképessége.

TÁMOP 4.1.3 Felsõoktatási
szolgáltatások
rendszerszintû
fejlesztése,
2. ütem

Educatio
Társadalmi
Szolgáltató
Nonprofit Kft.

1,23 Ágazati informatikai, képzési és
hallgatói szolgáltatásfejlesztés

TÁMOP 4.2.5.A A Magyar
Tudományos
Mûvek Tára
(MTMT)
publikációs
adatbázis
szolgáltatások
országos
kiterjesztése

Magyar
Tudományos
Akadémia
Könyvtára

0,31 A projekt célja a már kiépítés
alatt álló elsõ nemzeti
tudományos bibliográfiai
adatbázis (Magyar
Tudományos Mûvek Tára,
továbbiakban: MTMT) teljes
kiépítése, adatvagyonának
lényeges bõvítése és
használatának kiterjesztése
a felsõoktatás teljes területére.
Az eddig az akadémiai
intézményeknek nyújtott
szolgáltatás kiterjesztése
a felsõoktatásra.

TÁMOP 4.2.5.B Tudományos
és
felsõoktatási
tartalmak
központi
elektronikus
közzé-
tételének
biztosítása

Educatio
Társadalmi
Szolgáltató
Nonprofit Kft.

3,93 A kiemelt projekt célja
ingyenes és jogtiszta központi
elektronikus full text (teljes
szövegû) elérhetõség
biztosítása a leggyakrabban
használt aktuális felsõoktatási
és tudományos tartalmak
esetében.

TÁMOP 2009–2011. évi akcióterv
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Konstrukció kódja
Projekt

megnevezése
Támogatást

igénylõ neve

Kiemelt projekt
támogatási

összege
(KONV+KMR

Mrd Ft)

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság
feltételei

(amennyiben
releváns)

TÁMOP-2.2.2. A pálya-
orientáció
rendszerének
tartami és
módszertani
fejlesztése

Nemzeti
Munkaügyi
Hivatal

2,8 A projekt célja az országosan
egységes pályaorientációs
rendszer megalapozása és
kialakítása, a pályaorientáció
módszertanának megújítása, a
pályaorientációval foglalkozó
szakemberek körének bõvítése
és szakmai felkészítése. Cél a
piaci információhiányok, az
inadekvát pálya- és
szakmaválasztások számának
csökkentése és a
keresletvezérelt szakképzés
megteremtése.

A Kormány 1144/2012. (V. 10.) Korm. határozata
a regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek jóváhagyásáról,
és egyes prioritásai hazai társfinanszírozási keretének növelésérõl

A Kormány

1. jóváhagyja a Dél-Dunántúli Operatív Program, a Közép-Dunántúli Operatív Program, a Közép-Magyarországi Operatív

Program és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program érintett prioritásai hazai társfinanszírozási keretének megnövelését

– a regionális operatív programokban rendelkezésre álló európai uniós társfinanszírozási forrás teljes mértékû

felhasználhatóságát biztosítandó – 22,339 Mrd Ft-tal az alábbiak szerint:

Operatív program Prioritás
A prioritás hazai társfinanszírozási

kerete növekedésének mértéke
(Mrd Ft)

Dél-Dunántúli Operatív Program 2. prioritás 0,913

Dél-Dunántúli Operatív Program 4. prioritás 2,211

Közép-Dunántúli Operatív Program 3. prioritás 1,546

Közép-Dunántúli Operatív Program 5. prioritás 0,225

Közép-Magyarországi Operatív Program 2. prioritás 3,694

Közép-Magyarországi Operatív Program 4. prioritás 0,208

Közép-Magyarországi Operatív Program 5. prioritás 10,607

Nyugat-Dunántúli Operatív Program 3. prioritás 2,935

Összesen 22,339

2. megállapítja – az 1. pont alapján megnövelt hazai társfinanszírozási keretekre figyelemmel – a regionális operatív

programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveit a 1–8. melléklet szerint;

3. visszavonja a regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek jóváhagyásáról szóló 1012/2011.

(I. 19.) Korm. határozatot.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1144/2012. (V. 10.) Korm. határozathoz
9266

M
A

G
Y

A
R

K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
•

2012.évi56.szám

Összefoglaló táblázat a hét regionális Operatív Program akciótervének módosításáról 2011-2013. évekre (millió Ft)

2007-2010
ebb l ebb l ebb l

hatályos meghirdetett kötelezettség- meghirdethet
kiírás keret vállalás keret

DAOP összesen 237 755,7 -3 375,3 1 720,0 236 100,4 169 403,5 62 030,0 65 816,0 43 977,4 12 416,1 21 838,6
1. Regionális gazdaságfejlesztés 42 796,0 -166,7 42 629,3 22 054,6 17 440,0 19 811,0 16 840,0 8 119,2 2 971,0
2. Turisztikai célú fejlesztések 45 173,6 -472,4 44 701,2 23 125,3 17 370,0 21 575,0 6 723,4 1 189,4 14 851,6
3. Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 52 094,9 -1 215,1 540,0 51 419,8 40 387,7 10 260,0 11 034,0 10 126,0 1 892,1 908,0
4. Humáninfrastruktúra fejlesztések 46 362,4 -1 174,7 480,0 45 667,7 37 402,5 9 770,0 8 150,0 7 210,0 0,0 940,0
5. Településfejlesztési akciók 51 328,8 -346,4 700,0 51 682,4 46 433,4 7 190,0 5 246,0 3 078,0 1 215,3 2 168,0

DDOP összesen 223 917,5 -4 759,1 4 878,4 224 036,9 161 670,3 47 210,0 61 150,0 34 641,9 12 334,8 26 508,1
1. A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes 
gazdaság megteremtése 24 448,7 -165,6 24 283,0 17 359,5 5 940,0 6 920,0 6 371,9 4 653,4 548,1

2. A turisztikai potenciál er sítése a régióban 43 118,5 -533,5 533,5 43 118,5 24 286,8 8 850,0 18 290,0 1 550,0 889,1 16 740,0
3. Humán közszolgáltatások fejlesztése 42 898,6 -1 008,5 510,0 42 400,0 32 284,6 9 400,0 10 110,0 5 200,0 0,0 4 910,0
4. Integrált városfejlesztési akciók támogatása 52 984,1 -2 322,7 2 744,9 53 406,3 51 242,3 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0
5. Az elérhet ség javítása és környezetfejlesztés 60 467,6 -728,7 1 090,0 60 828,9 36 497,0 21 520,0 24 330,0 21 520,0 6 792,3 2 810,0

ÉAOP összesen 309 635,3 -3 710,9 910,0 306 834,4 182 450,1 106 510,0 122 589,0 55 426,3 14 770,1 67 162,7
1. Regionális gazdaságfejlesztés 46 197,6 -188,4 46 009,2 21 199,8 21 890,0 24 809,0 13 700,0 5 493,8 11 109,0
2. A turisztikai célú fejlesztések 58 366,3 -671,5 57 694,8 26 449,7 26 750,0 31 240,0 2 042,3 1 362,1 29 197,7
3. Közlekedési feltételek javítása 55 982,1 -1 210,0 55 682,0 29 325,2 22 280,0 24 580,0 22 284,0 7 914,2 2 296,0
4. Humán infrastruktúra fejlesztések 66 138,1 -1 202,6 910,0 64 935,5 49 362,2 15 430,0 15 570,0 9 560,0 0,0 6 010,0
5. Város- és térségfejlesztés 82 951,3 -438,4 82 512,9 56 113,3 20 160,0 26 390,0 7 840,0 0,0 18 550,0

ÉMOP összesen 286 979,1 -3 334,1 680,0 284 325,0 187 146,3 102 430,0 93 479,0 51 328,0 15 876,8 42 151,0
1. A versenyképes helyi gazdaság megteremtése 43 141,5 -180,9 42 960,5 25 559,0 18 330,0 17 401,0 14 750,0 9 697,8 2 651,0
2.  A turisztikai potenciál er sítése 61 992,6 -411,1 61 581,6 33 327,3 39 200,0 27 514,0 2 750,0 2 050,5 24 764,0
3.  Település-fejlesztés 84 723,2 -585,3 680,0 84 817,9 68 971,2 10 690,0 13 178,0 8 558,0 3 056,4 4 620,0
4. Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése 67 158,7 -1 095,8 66 062,9 43 016,7 21 490,0 23 046,0 12 930,0 0,0 10 116,0
5. Térségi közlekedés fejlesztése 29 963,1 -1 061,1 28 902,0 16 272,2 12 720,0 12 340,0 12 340,0 1 072,1 0,0

KDOP összesen 161 290,9 -2 256,5 4 571,6 163 606,0 109 990,0 38 120,0 52 880,0 32 036,3 11 357,6 20 843,7
1. Gazdaságfejlesztés 25 933,8 -128,0 1 180,0 26 985,7 17 923,0 6 000,0 9 060,0 6 477,2 4 336,0 2 582,8
2. Turizmusfejlesztés 37 986,4 -420,6 2 110,0 39 675,8 27 601,6 7 400,0 12 070,0 2 180,4 1 179,9 9 889,6
3. Településfejlesztés 23 926,0 -48,1 48,1 23 926,0 17 170,2 1 100,0 6 710,0 1 100,0 0,0 5 610,0
4. Környezetvédelem és közlekedés 49 926,7 -686,2 49 240,5 26 772,5 21 050,0 22 470,0 20 208,7 5 841,7 2 261,3
5. Humán infrastruktúra fejlesztés 23 517,9 -973,5 1 233,5 23 777,9 20 522,6 2 570,0 2 570,0 2 070,0 0,0 500,0

KMOP összesen 465 910,9 -7 684,4 19 359,7 477 586,2 390 078,5 48 830,0 81 983,3 51 012,3 27 431,6 30 971,0
1. A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált 
fejlesztése 165 170,1 -1 694,0 5 230,0 168 706,0 113 922,8 41 880,0 54 783,0 38 680,0 23 779,5 16 103,0

2. A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése 74 764,0 -1 524,0 6 404,0 79 644,0 69 302,7 0,0 8 344,3 4 000,0 0,0 4 344,3
3. A régió vonzerejének fejlesztése 56 870,6 -1 110,6 1 050,0 56 809,9 46 534,1 4 910,0 10 274,0 2 592,3 2 567,2 7 681,7
4. A humán közszolgáltatások intézmény-rendszerének 
fejlesztése 100 523,3 -2 495,2 3 785,2 101 813,3 90 736,0 2 040,0 8 582,0 5 740,0 1 084,9 2 842,0

5. Városi és települési területek megújítása 68 583,0 -860,5 2 890,5 70 613,0 69 582,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

NyDOP összesen 147 265,6 -2 198,8 1 206,7 146 273,5 105 553,6 38 270,0 40 495,7 23 814,2 9 407,4 16 681,5
1. Regionális gazdaságfejlesztés 23 488,9 -229,6 23 259,2 14 914,9 9 600,0 8 344,3 7 160,5 4 011,0 1 183,8
2. Turizmusfejlesztés – Pannon Örökség 36 094,8 -290,9 35 803,9 21 514,8 14 120,0 14 290,0 5 470,0 3 725,2 8 820,0
3. Városfejlesztés 29 085,0 -216,7 346,7 29 215,0 25 210,0 0,0 3 784,7 0,0 0,0 3 784,7
4. Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra 30 654,8 -568,0 400,0 30 486,8 21 596,2 8 550,0 8 890,6 8 357,6 1 671,2 533,0
5. Kistérségi közszolgáltatások infrastruktúrájának 
fejlesztése 27 942,2 -893,6 460,0 27 508,6 22 317,6 6 000,0 5 186,1 2 826,1 0,0 2 360,0

Regionális Operatív Programok összesen 1 832 755,0 -27 319,2 33 326,5 1 838 762,3 1 306 292,3 443 400,0 518 393,0 292 236,5 103 594,3 226 156,5

* A Top Up érvényesítése a 2001/2012. sz. (nem nyilvános) Korm. Határozat alapján
**A Top Up hatás kompenzálása a 2001/2012. sz. (nem nyilvános) Korm. határozat a 8 hazai keretet túllép  prioritásnál;
 - a 2002/2012. sz. (nem nyilvános) Korm. határozat alapján tartalmazza a többlet kötelezettségvállalást;
 - a DDOP 4. prioritás tartalmazza az 1512/2011. (XII.29) Korm. határozat döntését;
 - KMOP 1. priortásnál folyamatban van többlet kötelezettségvállalási igény jóváhagyása
*** el zetes kötelezettségvállalásokat is tartalmazza

2011-2013 AkciótervOperatív programok kerete MHUF

Megnevezés id szakban 
lekötés***

módo-
sítottEredeti Top Up* Többlet** Módosított
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I. Prioritás bemutatása: 1. Prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Dél-alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011 2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
18,11 1,70 0,00

              Tartalék:         (Mrd Ft)
              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéb l: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
22,06 0,00 16,12 3,69 0,00

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

2011 2012 2013

1.1.1.
Üzleti infrastruktúra 
regionálisan kiegyensúlyozott 
fejlesztése

18,11 0,50 0,00

Ipari park címmel rendelkez  ipari parkok  fejlesztése
Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött – 
építése, b vítése és fejlesztése
Barnamez s területek fejlesztése
Munkahelyteremtéssel egybekötött telephelyfejlesztés 
támogatása 
Széchenyi T kealap Kezel  m ködtetése a helyi 
foglalkoztatás szempontjából jelent s, de forráshiánnyal 
küzd  vállalkozások fejlesztésére.

nemzetgazdasági miniszter

1.1.2. Vállalkozások fejlesztése  
tanácsadással 0,00 0,00 0,00 A vállalkozás fejlesztését szolgáló alap- és emeltsztint  

tanácsadás igénybevételének támogatása KKV-k számára. nemzetgazdasági miniszter

1.2.1

Klaszter menedzsment 
szervezetek létrehozása, 
meger sítése, közös 
eszközbeszerzései és 
beruházásai

0,00 0,70 0,00

A vállalkozások más vállalkozásokkal valamint oktatási 
intézményekkel, K+F intézményekkel és egyéb helyi 
gazdasági szerepl kkel klaszter formában megvalósuló 
együttm ködéseinek fejlesztése illetve létrejöttének 
el mozdítása, szem el tt tartva a versenyképesség 
növelését és az innováció orientált fejlesztések 
el segítését

nemzetgazdasági miniszter

1.3.1 Régió innovációs 
potenciáljának a fejlesztése 0,00 0,50 0,00 A régió komparatív el nyein alapuló innováció orientált 

támogatási konstrukciók pilot típusú lebonyolítása. nemzetgazdasági miniszter

18,11 1,70 0,00

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkez  

további miniszter

1. Prioritás öszesen

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt) Konstrukció célja
A konstrukció szakmai 

tartalmáért felel s 
miniszter

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

19,81

1.

Összesen

A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. 
Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás; az újonnal létrejött, s a már m köd  klaszterek, együttm ködések. 

Összesen

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

41,87
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I. Prioritás bemutatása: 2. Prioritás: Turisztikai célú fejlesztések Dél-alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011 2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
11,53 10,05 0,00

        Tartalék (Mrd Ft):         0,00
       ESZA tervezett aránya a prioritás keretéb l: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
23,13 0,62 12,62 8,33 0,00

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

2011 2012 2013

2.1.1. Versenyképes turisztikai 
termék- és attrakciófejlesztés 10,775 7,050 0,00

Turisztikai vonzer k illetve attrakciók létrehozásán, 
meglev k fejlesztésén, valamint turisztikai szolgáltatások 
kialakításán és fejlesztésén keresztül a hazai turizmus 
szektor versenyképességének er sítése, a turizmusból 
származó jövedelmek növelése és munkahelyek 
teremtése. 

nemzetgazdasági miniszter közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti er forrás miniszter

2.1.2.

Turisztikai vonzer khöz 
kapcsolódó szálláshelyek 
min ségi és mennyiségi 
fejlesztése

0,000 3,000 0,00

Üzleti célú szálláshelyek fejlesztésén keresztül a 
szálláshelyek szolgáltatási színvonalának emelése, 
kapacitáskihasználtságuk javítása, a szálláshely 
m ködéséb l származó árbevételek növelése, ezáltal a 
jövedelemtermel  képesség növelése

nemzetgazdasági miniszter

2.1.3 Turisztikai Desztináció 
Menedzsment fejlesztése 0,750 0,000 0,00

Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment 
szervezetek fejlesztése, ezen keresztül a turizmus 
versenyképességének növelése

nemzetgazdasági miniszter

11,525 10,050 0,00

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

A prioritási tengely a régió természeti-, kulturális-, épített örökségén alapuló turisztikai szolgáltatások min ségileg magas színvonalú fejlesztésével kívánja a kereslet igényeit kielégíteni, 
melynek megvalósítása során kiemelt szempontként kezeljük az együttm ködés keretében megvalósuló fejlesztéseket. Emellett a magas min ség  gyógyturizmus és egészség 
meg rz /fejleszt  turizmuságak fejlesztésével járul hozzá a térség gazdasági versenyképességének növeléséhez.

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt) Konstrukció célja
A konstrukció szakmai 

tartalmáért felel s 
miniszter

Konstrukció 
kódja

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkez  

további miniszter

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

2. Prioritás öszesen

Összesen

2.
44,70

Összesen
21,58
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I. Prioritás bemutatása: 3. prioritás: Közlekedési infrastruktúrafejlesztés Dél-alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011 2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
11,03 0,00 0,00

        Tartalék (Mrd Ft):         0,00
       ESZA tervezett aránya a prioritás keretéb l: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
40,39 1,30 5,62 4,11 0,00

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

2011 2012 2013

3.1.1. Közúti elérhet ség javítása 9,141 0,00 0,00

A támogatás célja a 4 és 5 számjegy , településeket 
összeköt , országos mellékúthálózat min ségének a 
fejlesztésén keresztül a kistelepüléseken él k és a 
hátrányos helyzet  társadalmi csoportok 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének a javítása, 
valamint a közlekedés okozta környezeti károk 
csökkentése.

nemzeti fejlesztési miniszter

3.1.2. Kerékpárforgalmi hálózat 
fejlesztése 1,893 0,00 0,00

A konstrukció célja olyan komplex projektek támogatása, 
amelyek eredményeként egy teljes település vagy egy 
szerves, funkcionális egységnek tekinthet  településrész, 
illetve kett  vagy több település közötti távolság válik 
biztonságosan, kényelmesen, közvetlenül elérhet vé és 
kerékpározhatóvá. 

nemzeti fejlesztési miniszter

3.2.1. Közösségi közlekedés 
fejlesztése 0,000 0,00 0,00

A beavatkozás célja térségi alapú infrastrukturális 
fejlesztések megvalósítása a közösségi közlekedés alap-
feltételrendszerének a biztosítása, fejlesztése, ezáltal az 
országos, regionális, el városi, helyi és városi közlekedés 
gyorsabbá, biztonságosabbá és színvonalasabbá tétele 
érdekében. A közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai, 
irányítási, utastájékoztatási, valamint a szolgáltatási 
színvonal emelését szolgáló ellen rzési rendszerek 
fejlesztésének támogatásával a konstrukció kiemelt célja a 
jelenleg közösségi közlekedést választó utasok számának 
megtartása (esetenként csökkenésének a fékezése), a 
negatív tendencia megfordítása, és a távlati utasszám-
növekedés el segítése.

nemzeti fejlesztési miniszter

11,034 0,00 0,003. Prioritás öszesen

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt) Konstrukció célja3.

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

11,03

51,42

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

Összesen

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

Összesen

A 3. prioritás tengely keretében els sorban a közúti elérhet ség javítását (négy- és öt számjegy  utak építésével és felújításával, valamint a belterületi közúthálózat fejlesztését kívánjuk 
támogatni.
A 2011-2013 akciótervi id szakban kiemelten kívánjuk támogatni a kerékpárutak építése mellett a közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztését.

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felel s 

miniszter

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkez  

további miniszter
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I. Prioritás bemutatása: 4. prioritás: Humáninfrastruktúra fejlesztés Dél-alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011 2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
7,21 0,44 0,50

        Tartalék (Mrd Ft):         0,00
       ESZA tervezett aránya a prioritás keretéb l: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
37,40 0,00 5,79 2,36 0,00

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

2011 2012 2013

4.1.1. Alap és járóbeteg ellátás 
fejlesztése nemzeti er forrás miniszter

4.1.2. Rehabilitációs és hosszú idej  
ápolási ellátás fejlesztése 2,36 0,00 0,00

Rehabilitációs szakellátási helyek és hosszú idej  ápolás 
fejlesztése valósul meg, a lakossági hozzáférés növelése 
és a földrajzi-regionális és szakmai-tartalmi 
egyenl tlenségeinek csökkentése érdekében.

nemzeti er forrás miniszter

4.1.3. Szociális ellátás fejlesztése 2,50 0,29 0,00 Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellásátok, 
bölcs dék infrastrukturális fejlesztése nemzeti er forrás miniszter

4.2.1 Oktatásfejlesztés 2,35 0,15 0,00
Közoktatási infrastruktúra fejlesztése.  A konstrukció 
keretében óvodai feladatellátási helyek - 
kapacitásb vítéssel egybekötött - fejlesztése támogatható.

nemzeti er forrás miniszter

4.3.1
Egyenl  esély  hozzáférés a 
közszolgáltatásokhoz 
(Akadálymentesítés)

nemzeti er forrás miniszter

4.3.2
Térségi közigazgatási és 
közszolgálati rendszerek 
informatikai fejlesztése

0,00 0,00 0,50 Térségi közigazgatási és közszolgáltatási rendszerek 
informatikai fejlesztése nemzeti fejlesztési miniszter közigazgatási és igazságügyi miniszter

7,21 0,44 0,50

A konstrukció 2011-13-ban nem indul

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

Összesen

4.

A konstrukció 2011-13-ban nem indul

4. Prioritás öszesen

Konstrukció 
kódja

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felel s 

miniszter
Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt) Konstrukció célja

Összesen

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A régió közszolgáltatási szektorának, intézményrendszerének fejlesztése a humán er források min ségi er södéséhez hozzájáruló közoktatási-m vel dési, valamint egészségügyi 
és szociális szolgáltatási infrastruktúra, valamint az e-közigazgatás fejlesztése révén.

A prioritás közvetlenül hozzájárul a régióban él k, a szociálisan veszélyeztetett társadalmi csoportok életmin ségének javításához. Cél a kedvez tlen tendenciák mérséklése az 
alapszolgáltatások kiépítése és színvonalának emelése, a prevenciót szolgáló eszközök és eljárások elterjesztése, az ellátások differenciáltabb és területileg kiegyenlítettebb megszervezése 
révén. 

45,55

8,15

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

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkez  

további miniszter
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I. Prioritás bemutatása: 5. prioritás: Térségfejlesztési akciók Dél-alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011 2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013

4,41 0,84 0,00

        Tartalék (Mrd Ft):         0,00

       ESZA tervezett aránya a prioritás keretéb l: max. 10%

3.  A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015

46,43 0,00 3,67 1,58 0,00

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

2011 2012 2013

5.1.1. Integrált szociális 
városrehabilitáció 0,00 0,84 0,00 A lakóterületek által érintett akcióterületek fizikai 

megújítása és a társadalmi kohézió együttes er sítése. belügyminiszter közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti er forrás miniszter

5.1.2. Város- és városrész megújítási 
akciók belügyminiszter nemzeti er forrás miniszter

5.1.3.
A régiós civil szervezetek 
infratsrukturális feltételeinek 
fejlesztése

0,53 0,00 0,00

A konstrukció alapvet  célja, hogy a valós, közcélú, illetve 
a régió fejl dése szempontjából kiemelked  fontosságú, 
eddigi tevékenységükkel már alapvet  közcélú feladataikat 
bizonyítottan és tartósan ellátó non-profit szervezetek, a 
tevékenységük megfelel  szint  ellátásához 
elengedhetetlenül szükséges infrastruktúrával 
rendelkezzenek

közigazgatási és igazságügyi 
miniszter nemzeti er forrás miniszter

5.2.1. Környezeti értékeink védelme 
környezetbiztonság 3,87 0,00 0,00

A konstrukció célja a csapadék- , valamint belvíz okozta 
károk mérséklése, a helyi és térségi jelent ség  
vízvédelmi rendszerek fejlesztésével, valamint  a 2000 LE 
alatti kistelepülések szennyvízkezelésének megoldása

5.2.1/A,B
belügyminiszter,

5.2.1/ C,E
vidékfejlesztési miniszter

5.2.1/A 
vidékfejlesztési miniszter 

4,41 0,84 0,005. prioritás összesen

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

Összesen

Konstrukció célja

5.
Összesen

Dé-alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013 ÖSSZESEN (MrdFt) 65,82

Az els  intézkedés a régió városainak, valamint népesebb községeinek infrastrukturális fejlesztése. A tervezett támogatások feladata a települések fizikai megújítása mellett 
a soft elemeket is alkalmazó, a lehet ségek szerint minél integráltabb fejlesztések megvalósítása és indukálása.
A második intézkedés a környezeti szempontú településfejlesztés, ezen belül a települések csapadék és belvízelvezetésének hatékony megoldása, illetve a korszer tlen települési 
hulladéklerakók rekultivációja.

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkez  

további miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felel s 

miniszter

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

Konstrukció 
kódja

5,25

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

51,68

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)
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Dél-dunántúli Operatív Program
1. Prioritás tartalma Akcióterv 2011 2013

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
6,42 0,50 0,00

              Tervezett ESZA arány: max 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
17,36 1,09 3,50 2,33 0,00 24,28

2011 2012 2013

1.1.1. Üzleti infrastruktúra fejlesztése 6,42 0,25 0,00

Ipari park címmel rendelkez  ipari parkok  fejlesztése
Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött – 
építése, b vítése és fejlesztése
Barnamez s területek fejlesztése
Munkahelyteremtéssel egybekötött telephelyfejlesztés 
támogatása 
Széchenyi T kealap Kezel  m ködtetése a helyi 
foglalkoztatás szempontjából jelent s, de forráshiánnyal 
küzd  vállalkozások fejlesztésére.

nemzetgazdasági miniszter

1.1.2. Vállalati tanácsadás 0,00 0,00 0,00 A vállalkozás fejlesztését szolgáló alap- és emeltsztint  
tanácsadás igénybevételének támogatása KKV-k számára. nemzetgazdasági miniszter

1.1.3 Vállalati együttm ködések és 
klaszterek támogatása 0,00 0,25 0,00

A vállalkozások más vállalkozásokkal, valamint oktatási 
intézményekkel, K+F intézményekkel és egyéb helyi 
gazdasági szerepl kkel klaszter formában megvalósuló 
együttm ködéseinek fejlesztése, illetve létrejöttének 
el mozdítása, szem el tt tartva a versenyképesség 
növelését és az innováció orientált fejlesztések el segítését.

nemzetgazdasági miniszter

6,42 0,50 0,001. Prioritás összesen

Konstrukció céljaKonstrukció 
kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)

6,92

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

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

1.

I. Prioritás bemutatása : 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése

A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a 
vállalkozások által igénybe vett tanácsadás; az újonnal létrejött, s a már m köd  klaszterek, együttm ködések, kísérleti akció.

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

Összesen

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felel s miniszter

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkez  

további miniszter

Prioritás tartalma
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Dél-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011 2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
1,55 16,74 0,00

              Tervezett ESZA arány: max 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
24,29 0,40 11,27 6,62 0,00 42,58

2011 2012 2013

2.1.1. Komplex turisztikai termékcsomagok 
kialakítása 1,00 14,24 0,00

Turisztikai vonzer k illetve attrakciók létrehozásán, 
meglev k fejlesztésén, valamint turisztikai szolgáltatások 
kialakításán és fejlesztésén keresztül a hazai turizmus 
szektor versenyképességének er sítése, a turizmusból 
származó jövedelmek növelése és munkahelyek teremtése. 

nemzetgazdasági miniszter nemzeti er forrás mniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

2.1.2. Szálláshelyek és turisztikai 
szolgáltatások fejlesztése 0,00 2,00 0,00

Üzleti célú szálláshelyek fejlesztésén keresztül a 
szálláshelyek szolgáltatási színvonalának emelése, 
kapacitáskihasználtságuk javítása, a szálláshely 
m ködéséb l származó árbevételek növelése, ezáltal a 
jövedelemtermel  képesség növelése

nemzetgazdasági miniszter

2.1.3. Turizmusban érintett szerepl k 
együttm ködésének ösztönzése 0,55 0,50 0,00

Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment 
szervezetek fejlesztése, ezen keresztül a turizmus 
versenyképességének növelése

nemzetgazdasági miniszter

1,55 16,74 0,00

Indikatív forrásallokáció

18,29

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felel s miniszter

0,91

2. Prioritás összesen
2. A prioritás hazai társfinanszírozási kerete 

növekedésének mértéke

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

I. Prioritás bemutatása: 2. prioritás: A turisztikai potenciál er sítése a régióban 

Konstrukció neve

Összesen
Indikatív forrásallokáció

Konstrukció 
kódja

2.
A konstrukció szakmai tartalma 

tekintetében feladatkörrel rendelkez  
további miniszter

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt) Konstrukció célja

Prioritás tartalma

A Dél-dunántúli régió turisztikai magterületei által lefedett tutisztikai attrakciók, a régióba látogató turisták min ségi fogadására alkalmas kereskedelmi szálláshelyek, illetve 
a turisztikai szerepl k együttm ködésének fejlesztésére irányul a prioritás három f  tématerülete.
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I. Prioritás bemutatása: 3. prioritás: Humán közszolgáltatások fejlesztése Dél-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011 2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
5,30 4,31 0,50

              Tervezett ESZA arány: max 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
32,28 0,50 6,31 3,30 0,00 42,39

2011 2012 2013
3.1.1. Akadálymentesítés nemzeti er forrás miniszter

3.1.2. Integrált kis- és mikrotérségi oktatási 
hálózatok és központjaik fejlesztése 0,00 4,31 0,00

Közoktatási infrastruktúra fejlesztése. A konstrukció 
keretében óvodai feladatellátási helyek - kapacitásb vítéssel 
egybekötött - fejlesztése támogatható.

nemzeti er forrás miniszter közigazgatási és igazságügyi miniszter

3.1.3. Egészségügyi és szociális ellátás 
fejlesztése 5,30 0,00 0,00

1.) Integrált mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális 
szolgáltató központok fejlesztése 
2.) Egészségügyi rehabilitációs fejlesztések támogatása a 
lakossági hozzáférés növelése és a
földrajzi-regionális és szakmai-tartalmi egyenl tlenségeinek 
csökkentése érdekében
3.) Gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézmények 
infrastrukturális fejlesztése
4.) A régió szempontjából kiemelt jelent séggel bíró civil 
szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése és 
kapcsolódó programjainak támogatása

nemzeti er forrás miniszter közigazgatási és igazságügyi miniszter

3.1.4. E-közigazgatás fejlesztése 0,00 0,00 0,50 Térségi közigazgatási és közszolgáltatási rendszerek 
informatikai fejlesztése nemzeti fejlesztési miniszter közigazgatási és igazságügyi miniszter

5,30 4,31 0,50

A humán szolgáltatások min ségének és elérhet ségének javítása - kiemelten a leszakadó és hátrányos helyzet  térségekben - komplex szolgáltatásokat nyújtó integrált kis-
és mikrotérségi humán szolgáltató hálózatok és központjaik kialakításával, a bevont hátrányos helyzet  személyek számának növelése a fenntartható szociális 
foglalkoztatásban, közintézmények akadálymentesítésének és az e-közigazgatás fejlesztéseinek támogatása.

Indikatív forrásallokáció

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 3.

Prioritás tartalma

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felel s miniszter

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt) Konstrukció céljaKonstrukció neve

Összesen
10,11

Indikatív forrásallokáció

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkez  

további miniszter

Konstrukció 
kódja

3. Prioritás összesen
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Dél-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
1,50 0,00 0,00

              Tervezett ESZA arány: max 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
51,24 1,50 0,00 0,00 0,00 52,74

2011 2012 2013

4.1.1. Városfejlesztési akciók támogatása belügyminiszter nemzeti er forrás miniszter

4.1.2. Leromlott városi területek közösségi 
célú integrált rehabilitációja belügyminiszter közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti er forrás miniszter

4.1.3. Pécs EKF 2010 program kiemelt 
projektjeinek megvalósítása 1,50 0,00 0,00

A leértékel d  városi területek fenntartható társadalmi, 
környezeti megújulásának el segítése, közösségi és 
szociális funkciók megjelenésének támogatásával.

belügyminiszter nemzeti er forrás miniszter

Az EKF Pécs 2010 kiemelt projekt 
összköltségének emelését a Kormány a 
Pécs Európa Kulturális Fõvárosa 2010 

program egyes kiemelt projektjei 
támogatásának növelésérõl a Dél-dunántúli 
Operatív Program keretét érint en  cím , 
1512/2011. (XII. 29.) Korm.határozatával 

jóváhagyta.

1,50 0,00 0,00
4. A prioritás hazai társfinanszírozási kerete 

növekedésének mértéke

Indikatív forrásallokáció

Prioritás tartalma

A prioritás a régió városhálózatának er sítését a városok üzleti és szolgáltatási funkcióinak er sítésével, a leértékel d  városi területek és f képp romák által lakott telepek fenntartható társadalmi, környezeti megújulásának el segítésével, közösségi és szociális 
funkciók megjelenésének támogatásával kívánja elérni. Pécs 2010 EKF programhoz kapcsolódó kulturális alapú városfejlesztési és rehabilitációs projektek megvalósításával kívánja er síteni fejlesztési pólus szerepét.

4.

Indikatív forrásallokáció
Összesen

4. Prioritás összesen

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

Megjegyzés 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt) Konstrukció célja A konstrukció szakmai 
tartalmáért felel s miniszter

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkez  

további miniszter

I. Prioritás bemutatása: 4. prioritás: Integrált városfejlesztési akciók támogatása

1,50

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

2,21
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Dél-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
24,33 0,00 0,00

              Tervezett ESZA arány: max 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
36,50 3,98 10,64 9,71 0,00 60,83

2011 2012 2013

5.1.1. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 0,84 0,00 0,00

A konstrukció célja olyan komplex projektek támogatása, 
amelyek eredményeként egy teljes település vagy egy 
szerves, funkcionális egységnek tekinthet  településrész, 
illetve kett  vagy több település közötti távolság válik 
biztonságosan, kényelmesen, közvetlenül elérhet vé és 
kerékpározhatóvá. 

nemzeti fejlesztési mniszter

5.1.2. A közösségi közlekedés színvonalának 
a javítása 0,00 0,00 0,00

A beavatkozás célja térségi alapú infrastrukturális 
fejlesztések megvalósítása a közösségi közlekedés alap-
feltételrendszerének a biztosítása, fejlesztése, ezáltal az 
országos, regionális, el városi, helyi és városi közlekedés 
gyorsabbá, biztonságosabbá és színvonalasabbá tétele 
érdekében. A közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai, 
irányítási, utastájékoztatási, valamint a szolgáltatási 
színvonal emelését szolgáló ellen rzési rendszerek 
fejlesztésének támogatásával a konstrukció kiemelt célja a 
jelenleg közösségi közlekedést választó utasok számának 
megtartása (esetenként csökkenésének a fékezése), a 
negatív tendencia megfordítása, és a távlati utasszám-
növekedés el segítése.

nemzeti fejlesztési mniszter

5.1.3. A hálózati jelent ség  mellékúthálózat 
fejlesztése 20,69 0,00 0,00

A támogatás célja a 4 és 5 számjegy , településeket 
összeköt , országos mellékúthálózat min ségének a 
fejlesztésén keresztül a kistelepüléseken él k és a 
hátrányos helyzet  társadalmi csoportok 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének a javítása, 
valamint a közlekedés okozta környezeti károk csökkentése.

nemzeti fejlesztési mniszter

5.1.4. A kistelepülések szennyvízkezelésének
fejlesztése 0,00 0,00 0,00 A konstrukció célja a kistelepülések szennyvízkezelésének 

fejlesztése, a települések környezetbiztonságának növelése. vidékfejlesztési miniszter

5.1.5. Környezeti veszélyelhárítás 2,20 0,60 0,00 A konstrukció célja a helyi és térségi jelent ség  vízvédelmi 
rendszerek fejlesztése, 

belügyminiszter 5.1.5/B
vidékfejlesztési miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

23,73 0,60 0,00

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felel s miniszter

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkez  

további miniszter

Prioritás tartalma

A prioritás támogatást nyújt az els sorban munkahelyek, térségi központok, közszolgáltatások elérését el segít  4 és 5 számjegy  közutak, valamint az önkormányzati 
utak, a hivatásforgalmú kerékpárutak fejlesztéséhez, és a közösségi közlekedés infrastrukturális feltételeinek javításához, fejlesztéséhez. A prioritás célja továbbá  a 
környezetvédelmi infrastrukturális ellátottság és a környezetbiztonság javítása a fenntartható környezethasználat érdekében.

5.

Összesen

I. Prioritás bemutatása: 5. prioritás: Az elérhet ség javítása és környezetfejlesztés 

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

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

24,33

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

Konstrukció célja

Akcióterv 2011-2013 ÖSSZESEN (túlvállalás nélkül) (Mrd 
Ft) 61,15

Akcióterv 2011-2013 ÖSSZESEN (Mrd Ft) 64,27
Dél-dunántúli Operatív Program

Konstrukció 
kódja

5. Prioritás összesen

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)
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I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011 2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
8,89 15,92 0,00

              Tartalék: 0  Mrd Ft
              ESZA tervezett arány a prioritás keretéb l  max.10 %

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
21,20 0,00 14,10 10,71 0,00

2011 2012 2013

1.1.1. A régió vállalkozásai üzleti 
hátterének fejlesztése 8,89 14,92 0,00

Ipari park címmel rendelkez  ipari parkok  fejlesztése
Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött – 
építése, b vítése és fejlesztése
Barnamez s területek fejlesztése
Munkahelyteremtéssel egybekötött telephelyfejlesztés 
támogatása 
Széchenyi T kealap Kezel  m ködtetése a helyi foglalkoztatás
szempontjából jelent s, de forráshiánnyal küzd  vállalkozások 
fejlesztésére.

nemzetgazdasági miniszter

1.1.2. Vállalati együttm ködések és 
klaszterek támogatása 0,00 0,50 0,00

A vállalkozások más vállalkozásokkal, valamint oktatási 
intézményekkel, K+F intézményekkel és egyéb helyi 
gazdasági szerepl kkel klaszter formában megvalósuló 
együttm ködéseinek fejlesztése, illetve létrejöttének 
el mozdítása, szem el tt tartva a versenyképesség növelését 
és az innováció orientált fejlesztések el segítését.

nemzetgazdasági miniszter

1.1.3 A régió innovációs 
potenciáljának fejlesztése 0,00 0,50 0,00

Technológiatranszfer ösztönzése
Kísérleti jelleg  fejlesztések. 
A régió komparatív el nyein alapuló innováció orientált 
támogatási konstrukciók pilot típusú lebonyolítása.

nemzetgazdasági miniszter

1.1.4. Vállalati Tanácsadás 0,00 0,00 0,00 A vállalkozás fejlesztését szolgáló alap- és emeltsztint  
tanácsadás igénybevételének támogatása KKV-k számára. nemzetgazdasági miniszter

8,89 15,92 0,00

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás támogatást nyújt ipari területek infrastrukturális fejlesztéséhez, kis- és középvállalkozások telephelyfejlesztéséhez. Támogatja a kis- és középvállalkozások együttm ködését és a 
klaszterek kialakítását, a KKV-k számára tanácsadási lehet séget biztosít. A prioritás hozzájárul a K+F eredmények gyakorlatba való átültetéséhez és támogat kísérleti jelleg  fejlesztéseket.

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethet  
kerete
(MrdFt)

Indikatív forrásallokáció
Összesen

24,81

Indikatív forrásallokáció

46,01

Konstrukció célja
A konstrukció szakmai 

tartalmáért felel s 
miniszter

1. Prioritás összesen

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkez  
további miniszter1.

Összesen
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I. Prioritás bemutatása: 2. prioritás: Turisztikai célú fejlesztések Észak-Alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011 2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
2,75 28,49 0,00

              Tartalék: 0 Mrd Ft
       ESZA tervezett arány a prioritás keretéb l  max.10 %

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
26,45 0,78 18,28 12,18 0,00

2011 2012 2013

2.1.1. Versenyképes turisztikai 
termék- és attrakciófejlesztés 2,00 25,49 0

Turisztikai vonzer k illetve attrakciók létrehozásán, meglev k 
fejlesztésén, valamint turisztikai szolgáltatások kialakításán és 
fejlesztésén keresztül a hazai turizmus szektor 
versenyképességének er sítése, a turizmusból származó 
jövedelmek növelése és munkahelyek teremtése. 

nemzetgazdasági miniszter
nemzeti er forrás miniszter

közigazgatási és igazságügyi 
miniszter

2.1.2.
Szálláshelyek és 

szolgáltatások min ségi 
fejlesztése

0,00 3 0

Üzleti célú szálláshelyek fejlesztésén keresztül a szálláshelyek 
szolgáltatási színvonalának emelése, 
kapacitáskihasználtságuk javítása, a szálláshely m ködéséb l 
származó árbevételek növelése, ezáltal a jövedelemtermel  
képesség növelése

nemzetgazdasági miniszter

2.1.3. Desztináció-menedzsment 
fejlesztés 0,75 0 0

Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment 
szervezetek fejlesztése, ezen keresztül a turizmus 
versenyképességének növelése

nemzetgazdasági miniszter

2,75 28,49 0,00

Konstrukció célja

2. Prioritás összesen

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 274,3 HUF/EUR árfolyamon)

Összesen

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

57,69

A prioritás támogatást nyújt az egészségturizmushoz, a természeti és környezeti értékek bemutatását el segít  öko- és aktív turizmushoz, a kulturális és örökségturizmushoz, és 
rendezvényturizmushoz kapcsolódó infrastrukturális és szolgáltatás fejlesztésekhez. Támogatja a turisztikai attrakciókhoz illeszked  szálláshelyek fejlesztését, szolgáltatási körének b vítését, 
valamint a régió turizmusát szolgáló helyi és térségi desztináció-menedzsment szervezetek létrehozását.

Konstrukció 
kódja

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felel s 

miniszter

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

Összesen
31,24

2.
A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkez  
további miniszter

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethet  
kerete
(MrdFt)
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I. Prioritás bemutatása: 3. prioritás: Közlekedési feltételek javítása Észak-Alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011 2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
24,58 0,00 0,00

              Tartalék: 0 Mrd Ft
            ESZA tervezett arány a prioritás keretéb l  max.10 %

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
29,33 0,36 15,38 8,84 0,00

2011 2012 2013

3.1.1. 4 és 5 számjegy  közutak 
fejlesztése 19,82 0,00 0

A támogatás célja a 4 és 5 számjegy , településeket 
összeköt , országos mellékúthálózat min ségének a 
fejlesztésén keresztül a kistelepüléseken él k és a hátrányos 
helyzet  társadalmi csoportok közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférésének a javítása, valamint a közlekedés okozta 
környezeti károk csökkentése.

nemzeti fejlesztési miniszter

3.1.2. Önkormányzati utak 
fejlesztése 2,00 0,00 0

Önkormányzati tulajdonú és kezelés  belterületi útszakaszok, 
bels  tehermentesít  utak építése, fejlesztése, 
közlekedésbiztonsági célú átépítése, meglév  kiszolgáló utak 
gy jt úttá fejlesztése a közszolgáltatások könnyebb és 
gyorsabb elérése, valamint a központi lakott területek 
tehermentesítése érdekében. További cél a nehezen elérhet  
településrészek és a városközpontok kapcsolatának, és a 
településrészek megközelíthet ségének javítása.

nemzeti fejlesztési miniszter

3.1.3. Kerékpárforgalmi hálózat 
fejlesztése 2,76 0,00 0

A konstrukció célja olyan komplex projektek támogatása, 
amelyek eredményeként egy teljes település vagy egy szerves,
funkcionális egységnek tekinthet  településrész, illetve kett  
vagy több település közötti távolság válik biztonságosan, 
kényelmesen, közvetlenül elérhet vé és kerékpározhatóvá. 

nemzeti fejlesztési miniszter

3.1.4. Közösségi közlekedés 
infrastrukturális fejlesztése 0,00 0,00 0

A beavatkozás célja térségi alapú infrastrukturális fejlesztések 
megvalósítása a közösségi közlekedés alap-
feltételrendszerének a biztosítása, fejlesztése, ezáltal az 
országos, regionális, el városi, helyi és városi közlekedés 
gyorsabbá, biztonságosabbá és színvonalasabbá tétele 
érdekében. A közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai, 
irányítási, utastájékoztatási, valamint a szolgáltatási színvonal 
emelését szolgáló ellen rzési rendszerek fejlesztésének 
támogatásával a konstrukció kiemelt célja a jelenleg közösségi 
közlekedést választó utasok számának megtartása 
(esetenként csökkenésének a fékezése), a negatív tendencia 
megfordítása, és a távlati utasszám-növekedés el segítése.

nemzeti fejlesztési miniszter

24,58 0,00 0,00

53,91

A prioritás keretében a társadalmi mobilitás környezettudatos fejlesztése érdekében támogatni kívánjuk az els sorban a munkahelyek, térségi központok, közszolgáltatások és turisztikai attrakciók 
megközelíthet ségét szolgáló 4 és 5 számjegy  közutak, az önkormányzati bel- és külterületi utak, a hivatásforgalmú kerékpárutak fejlesztését, valamint a közösségi közlekedés infrastrukturális 
feltételeinek javítását.

Konstrukció 
kódja

Összesen

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

Összesen
24,58

Indikatív forrásallokáció

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felel s 

miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkez  
további miniszter

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethet  
kerete
(MrdFt) Konstrukció célja

Indikatív forrásallokáció

3.

Konstrukció neve

3. Prioritás összesen
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I. Prioritás bemutatása: 4. prioritás: Humán infrastruktúra fejlesztések Észak-Alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011 2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
9,56 5,51 0,50

              Tartalék: 0 Mrd Ft
             ESZA tervezett arány a prioritás keretéb l  max.10 %

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
49,36 0,00 10,69 4,88 0,00

2011 2012 2013

4.1.1. Oktatási-nevelési 
intézmények fejlesztése 2,00 4,14 0,00

Energiatakarékos és korszer  közoktatási intézmények 
kialakítása, meglév  intézmények akadálymentes felújítása, 
b vítése, modernizációja, többfunkcióssá és 
energiatakarékossá tétele.
Épület/rész akadálymentes építése, felújítása, átépítése, 
b vítése.

nemzeti er forrás miniszter közigazgatási és igazságügyi 
miniszter

4.1.2. Egészségügyi intézmények 
fejlesztése 4,06 1,00 0,00

Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése
Egészségügyi alapellátás fejlesztése, infrastrukturális 
beruházás és eszközbeszerzés támogatásán keresztül.
Egészségügyi rehabilitációhoz kapcsolódó fejlesztések a 
lakossági hozzáférés növelése és a
földrajzi-regionális és szakmai-tartalmi egyenl tlenségeinek 
csökkentése érdekében.

nemzeti er forrás miniszter

4.1.3. Szociális ellátás fejlesztése 3,50 0,37 0,00

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 
infrastrukturális fejlesztése
Bölcs dei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és 
kapacitásának növelése

nemzeti er forrás miniszter

4.1.4. Közösségi intézmények 
fejlesztése nemzeti er forrás miniszter

4.1.5. Akadálymentesítés nemzeti er forrás miniszter

4.1.6.
Térségi közigazgatási és 
közszolgáltatási rendszerek 
informatikai fejlesztése

0,00 0,00 0,50 Térségi közigazgatási és közszolgáltatási rendszerek 
informatikai fejlesztése nemzeti fejlesztési miniszter közigazgatási és igazságügyi 

miniszter

9,56 5,51 0,50

A konstrukció 2011-13-ban nem indul.

A konstrukció 2011-13-ban nem indul.

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felel s 

miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkez  
további miniszter

4.

4. Prioritás összesen

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethet  
kerete
(MrdFt) Konstrukció célja

Összesen
64,93

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás támogatást nyújt az óvodai, alap- és középfokú oktatási intézmények épületeinek, a helyi szinten biztosítandó egészségügyi alapellátás szakellátás, valamint az egészségügyi 
rehabilitáció infrastrukturális fejlesztésére. A prioritás keretében támogatható továbbá elektronikus közigazgatás, az alap és nappali szociális és gyermekjóléti ellátás infrastrukturális fejlesztése.

Indikatív forrásallokáció
Összesen

15,57

Indikatív forrásallokáció
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I. Prioritás bemutatása: 5. prioritás: Város- és térségfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011 2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
7,84 18,55 0,00

              Tartalék: 0 Mrd Ft
              ESZA tervezett arány a prioritás keretéb l  max.10 %

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
56,11 0,00 12,59 13,80 0,00

2011 2012 2013

5.1.1. Város- és településfejlesztési 
akciók 0,00 9,23 0,00

A lakóterületek által érintett akcióterületek fizikai megújítása és 
a társadalmi kohézió együttes er sítése. A leértékel d  városi 
területek fenntartható társadalmi, környezeti megújulásának 
el segítése, közösségi és szociális funkciók megjelenésének 
támogatásával.

belügyminiszter
nemzeti er forrás miniszter

közigazgatási és igazságügyi 
miniszter

5.1.2. Környezeti értékek védelme, 
környezetbiztonság 7,00 9,319 0,00

2000 LE alatti települések szennyvízkezelése
Települések korszer tlen hulladéklerakóinak rekultivációja
Belvízvédelemhez kapcsolódó térségi vízrendezés
Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések
Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések a VTT 
által érintett településeken

5.1.2/B, C, D2, D3
vidékfejlesztési miniszter,

5.1.2/D1
belügyminiszter

5.1.2/D2, D3
belügyminiszter

5.1.3.
A régiós civil szervezetek 
infrastrukturális feltételeinek 
fejlesztése

0,841 0,00 0,00

A konstrukció célja, hogy a régió fejl dése szempontjából 
kiemelked  fontosságú tevékenységet ellátó non-profit 
szervezetek tevékenységük megfelel  színvonalú ellátásához 
szükséges infrastrukturális fejlesztéseit támogassa.

közigazgatási és igazságügyi 
miniszter

7,84 18,55 0,00

Akcióterv 2011-2013 ÖSSZESEN (MrdFt) 122,59

Indikatív forrásallokáció

26,39

A prioritás támogatja leszakadó településrészek, városközpontok integrált fejlesztését, megvalósítását. A prioritáson belül támogatható 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése, 
hulladéklerakók rekultivációja, bel- és külterületi belvíz és csapadékvíz elleni védelem. Támogatható civil szervezetek m ködését szolgáló infrastrukturális fejlesztések.

5. Prioritás összesen

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felel s 

miniszter

Összesen

Indikatív forrásallokáció
Összesen

82,50

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkez  
további miniszter

Észak-Alföldi Operatív Program

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethet  
kerete
(MrdFt) Konstrukció célja

5.

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
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I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Versenyképes helyi gazdaság megteremtése Észak-Magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011 2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
15,80 1,60 0,00

        Tartalék (Mrd Ft):         0,00
       ESZA tervezett aránya a prioritás keretéb l: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
25,56 0,00 11,77 5,63 0,00

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

2011 2012 2013

1.1.1.
Regionális kiegyensúlyozott, 

térségi és helyi jelent ség  ipari 
területek fejlesztése

15,80 0,40 0,00

Ipari park címmel rendelkez  ipari parkok  fejlesztése
Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött – 
építése, b vítése és fejlesztése
Barnamez s területek fejlesztése
Munkahelyteremtéssel egybekötött telephelyfejlesztés 
támogatása 
Széchenyi T kealap Kezel  m ködtetése a helyi 
foglalkoztatás szempontjából jelent s, de forráshiánnyal 
küzd  vállalkozások fejlesztésére.

nemzetgazdasági miniszter

1.1.2. Vállalati tanácsadás 0,00 0,00 0,00 A vállalkozás fejlesztését szolgáló alap- és emeltsztint  
tanácsadás igénybevételének támogatása KKV-k számára. nemzetgazdasági miniszter

1.2.1. Vállalati együttm ködések és 
klaszterek támogatása 0,00 0,70 0,00

A vállalkozások más vállalkozásokkal valamint oktatási 
intézményekkel, K+F intézményekkel és egyéb helyi 
gazdasági szerepl kkel klaszter formában megvalósuló 
együttm ködéseinek fejlesztése illetve létrejöttének 
el mozdítása, szem el tt tartva a versenyképesség 
növelését és az innováció orientált fejlesztések 
el segítését

nemzetgazdasági miniszter

1.3.1. Régió innovációs potenciáljának 
fejlesztése 0,00 0,50 0,00 A régió komparatív el nyein alapuló innováció orientált 

támogatási konstrukciók pilot típusú lebonyolítása. nemzetgazdasági miniszter

15,80 1,60 0,00

42,96

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkez  
további miniszter

Konstrukció célja
A konstrukció szakmai 

tartalmáért felel s 
miniszter

17,40

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

Összesen

1. Prioritás összesen

1.

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által 
igénybe vett tanácsadás; az újonnal létrejött, és a már m köd  klaszterek, együttm ködések.

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)

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

Összesen
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I. Prioritás bemutatása: 2. prioritás: Turisztikai potenciál er sítése Észak-Magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011 2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
4,51 23,00 0,00

        Tartalék (Mrd Ft):         0,00
       ESZA tervezett aránya a prioritás keretéb l: max. 10%
                    

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
33,33 0,97 21,41 5,13 0,00 60,84

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

2011 2012 2013

2.1.1. Versenyképes turisztikai termék- 
és attrakciófejlesztés 3,76 20,00 0,00

Turisztikai vonzer k illetve attrakciók létrehozásán, 
meglev k fejlesztésén, valamint turisztikai szolgáltatások 
kialakításán és fejlesztésén keresztül a hazai turizmus 
szektor versenyképességének er sítése, a turizmusból 
származó jövedelmek növelése és munkahelyek 
teremtése. 

nemzetgazdasági miniszter
nemzeti er forrás miniszter

közigazgatási és igazságügyi 
miniszter

2.2.1. Szálláshelyek és szolgáltatások 
min ségi fejlesztése 0,00 3,00 0,00

Üzleti célú szálláshelyek fejlesztésén keresztül a 
szálláshelyek szolgáltatási színvonalának emelése, 
kapacitáskihasználtságuk javítása, a szálláshely 
m ködéséb l származó árbevételek növelése, ezáltal a 
jövedelemtermel  képesség növelése

nemzetgazdasági miniszter

2.3.1. Turisztikai Desztináció 
Menedzsment fejlesztése 0,75 0,00 0,00

Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment 
szervezetek fejlesztése, ezen keresztül a turizmus 
versenyképességének növelése

nemzetgazdasági miniszter

4,51 23,00 0,00

Konstrukció célja

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkez  
további miniszter

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A természeti és kulturális értékeken alapuló termékek és szolgáltatások, illetve a turisztikai termékek szervezettségének min ségi javításával, a hálózati 
együttm ködés kialakításával a program hozzájárul a látogatószám és a vendégéjszakák növekedéséhez, a turisztikai szektor jövedelemtermel  képességének 
javításához, új munkahelyek teremtéséhez, valamint az er források fenntartható hasznosításához.

Indikatív forrásallokáció
Összesen

27,51

2. Prioritás öszesen

Indikatív forrásallokáció

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)
Konstrukció 

kódja

2.
A konstrukció szakmai 

tartalmáért felel s 
miniszter
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I. Prioritás bemutatása: 3. prioritás: Településfejlesztés, környezetfejlesztés Észak-Magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011 2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
8,56 4,62 0,00

        Tartalék (Mrd Ft):         0,00
       ESZA tervezett aránya a prioritás keretéb l: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
68,97 0,00 11,46 1,72 0,00

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

2011 2012 2013

3.1.1. Szociális célú városrehabilitáció 0,00 3,62 0,00
Az elmaradott kistérségek szegregációjának 
megakadályozása, a kistelepülések népességmegtartó-
képességének javítása.

belügyminiszter
közigazgatási és igazságügyi 

miniszter
nemzeti er forrás miniszter

3.1.2. Funkciób vít  városrehabilitáció 0,00 1,00 0,00

Új gazdasági, közösségi és szociális funkciók 
megjelenésének támogatása, valamint a meglév  funkciók 
meger sítése. Társadalmi-gazdasági szempontból 
elmaradott kistérségekben a térségszervez  funkciókkal 
rendelkez  települések attraktivitásának fokozása. 

belügyminiszter
közigazgatási és igazságügyi 

miniszter
nemzeti er forrás miniszter

3.1.3.
Kislépték  településfejlesztés 
vidékfejlesztési program 
kiegészítésére

2,00 0,00 0,00

Els sorban önkormányzati tulajdonú belterületi földutak 
szilárdburkolatú úttá való
fejlesztése, belterületi utak korszer sítése, közösségiterek, 
ESZA típusú tevékenységek

belügyminiszter nemzeti er forrás miniszter

3.2.1. Környezeti értékeink védelme, 
környezetbiztonság 5,87 0,00 0,00

A konstrukció célja a csapadék- ill. belvíz okozta károk 
mérséklése a helyi és térségi jelent ség  vízvédelmi 
rendszerek fejlesztésével. 
A települési környezetbiztonság növelése

3.2.1/A,B
vidékfejlesztési miniszter 

3.2.1./C,D,F
belügyminiszter

3.2.1./C,D,F
vidékfejlesztési miniszter

3.3.1. Civilszervezetek fejlesztése 0,69 0,00 0,00

A konstrukció célja, hogy a régió fejl dése szempontjából 
kiemelked  fontosságú tevékenységet ellátó non-profit 
szervezetek tevékenységük megfelel  színvonalú 
ellátásához szükséges infrastrukturális fejlesztéseit 
támogassa. 

közigazgatási és igazságügyi 
miniszter

8,56 4,62 0,00

82,15

A prioritás támogatja a leromlott vagy leszakadó városrészeken integrált település-rehabilitációs akciók végrehajtását, továbbá a városközpontok és barnamez s területek fizikai megújítását és a 
városi funkciók (gazdasági, közösségi, közfunkciók) b vítését, illetve a kisvárosokban és  falvak esetében helyi településfejlesztési akciók végrehajtását, és a települések 
környezetbiztonságának növelését.

Összesen
13,18

Indikatív forrásallokáció
Összesen

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felel s 

miniszter
Konstrukció céljaKonstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkez  
további miniszter

Konstrukció 
kódja

3.Prioritás összesen

3.

Indikatív forrásallokáció
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I. Prioritás bemutatása: 4. prioritás: Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése Észak-Magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011 2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
12,93 9,62 0,50

        Tartalék (Mrd Ft):         0,00
       ESZA tervezett aránya a prioritás keretéb l: max. 10%
                               

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
43,02 0,00 16,92 6,12 0,00

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

2011 2012 2013

4.1.1. Egészségügyi alapellátás és 
járóbeteg szakellátás fejlesztése 0,00 2,62 0,00 Orvosi rendel k és egészségházak, valamint járóbeteg 

szakellátás fejlesztése nemzeti er forrás miniszter

4.1.2. Rehabilitációs ellátás fejlesztése 4,53 0,00 0,00

Rehabilitációs szakellátási helyek fejlesztése a lakossági 
hozzáférés növelése és a
földrajzi-regionális és szakmai-tartalmi 
egyenl tlenségeinek csökkentése érdekében.

nemzeti er forrás miniszter

4.2.1. Szociális ellátás fejlesztése 6,40 0,00 0,00 Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellásátok, 
bölcs dék infrastrukturális fejlesztése nemzeti er forrás miniszter

4.2.2. Akadálymentesítés nemzeti er forrás miniszter

4.3.1 Oktatásfejlesztés 2,00 7,00 0,00

Közoktatási infrastruktúra fejlesztése. Energiatakarékos és 
korszer  közoktatási intézmények kialakítása, meglév  
intézmények akadálymentes felújítása, b vítése, 
modernizációja, többfunkcióssá és energiatakarékossá 
tétele.

nemzeti er forrás miniszter közigazgatási és igazságügyi 
miniszter

4.3.2
Térségi közigazgatási és 
közszolgálati rendszerek 
informatikai fejlesztése

0,00 0,00 0,50 Közigazgatási és közszolgálati rendszerek informatikai 
fejlesztése nemzeti fejlesztési miniszter közigazgatási és igazságügyi 

miniszter

12,93 9,62 0,504. Prioritás összesen

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felel s 

miniszter

Konstrukció 
kódja

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás kiterjed az egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást, rehabilitációt, hosszú idej  ápolási ellátást, szociális alapszolgáltatást és gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények, 
óvodák, valamint alap- és középfokú oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére, valamint az e-közigazgatás fejlesztésére. 

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkez  
további miniszter

Indikatív forrásallokáció
Összesen

23,04

4.

Indikatív forrásallokáció
Összesen

66,06

2011-13 id szakban nem kerül meghirdetésre

Konstrukció neve Konstrukció célja
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I. Prioritás bemutatása: 5. prioritás: Térségi közlekedés fejlesztése Észak-Magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011 2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
12,34 0,00 0,00

        Tartalék (Mrd Ft):         0,00
       ESZA tervezett aránya a prioritás keretéb l: max. 10%
                                    

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
16,27 1,21 10,09 1,04 0,00

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

2011 2012 2013

5.1.1 Közúti elérhet ség javítása 11,84 0,00 0,00

A támogatás célja a 4 és 5 számjegy , településeket 
összeköt , országos mellékúthálózat min ségének a 
fejlesztésén keresztül a kistelepüléseken él k és a 
hátrányos helyzet  társadalmi csoportok 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének a javítása, 
valamint a közlekedés okozta környezeti károk 
csökkentése.

nemzeti fejlesztési miniszter

5.1.2 Közösségi közlekedés 
fejlesztése 0,00 0,00 0,00

A beavatkozás célja térségi alapú infrastrukturális 
fejlesztések megvalósítása a közösségi közlekedés alap-
feltételrendszerének a biztosítása, fejlesztése, ezáltal az 
országos, regionális, el városi, helyi és városi közlekedés 
gyorsabbá, biztonságosabbá és színvonalasabbá tétele 
érdekében. A közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai, 
irányítási, utastájékoztatási, valamint a szolgáltatási 
színvonal emelését szolgáló ellen rzési rendszerek 
fejlesztésének támogatásával a konstrukció kiemelt célja a 
jelenleg közösségi közlekedést választó utasok számának 
megtartása (esetenként csökkenésének a fékezése), a 
negatív tendencia megfordítása, és a távlati utasszám-
növekedés el segítése.

nemzeti fejlesztési miniszter

5.1.3 Kerékpár-forgalmi hálózat 
fejlesztése 0,50 0,00 0,00

A konstrukció célja olyan komplex projektek támogatása, 
amelyek eredményeként egy teljes település vagy egy 
szerves, funkcionális egységnek tekinthet  településrész, 
illetve kett  vagy több település közötti távolság válik 
biztonságosan, kényelmesen, közvetlenül elérhet vé és 
kerékpározhatóvá. 

nemzeti fejlesztési miniszter

12,34 0,00 0,005. Prioritás összesen

5.

Akcióterv 2011-2013 ÖSSZESEN (MrdFt) 93,47

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

Észak-Magyarországi Operatív Program

28,61

Összesen
Indikatív forrásallokáció

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkez  
további miniszter

A jelent s gazdasági potenciállal rendelkez  területek és turisztikai attrakciós célpontok, a kistérségek központi településeinek és a gyorsforgalmi utak elérhet ségének a javítása, ami 
hozzájárulhat a munkahelyek és a közszolgáltatások jobb elérhet ségéhez.

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt) Konstrukció célja
A konstrukció szakmai 

tartalmáért felel s 
miniszter

12,34

Indikatív forrásallokáció
Összesen
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I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés Közép-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
8,51 0,55 0,00

              Tervezett ESZA arány (%): max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
17,92 0,00 5,76 3,30 0,00

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

2011 2012 2013

1.1.1.
Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó 
telephelyi, iparterületi infrastruktúra 
kialakítása 

8,51 0,30 0,00

Ipari park címmel rendelkez  ipari parkok  fejlesztése
Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött – építése, b vítése és fejlesztése
Barnamez s területek fejlesztése
Munkahelyteremtéssel egybekötött telephelyfejlesztés támogatása 
Széchenyi T kealap Kezel  m ködtetése a helyi foglalkoztatás szempontjából jelent s, de 
forráshiánnyal küzd  vállalkozások fejlesztésére

nemzetgazdasági miniszter

1.2.1. Klaszterek létrejöttének és fejl désének 
ösztönzése 0,00 0,25 0,00

A vállalkozások más vállalkozásokkal, valamint oktatási intézményekkel, K+F intézményekkel és 
egyéb helyi gazdasági szerepl kkel klaszter formában megvalósuló együttm ködéseinek 
fejlesztése, illetve létrejöttének el mozdítása, szem el tt tartva a versenyképesség növelését és 
az innováció orientált fejlesztések el segítését.

nemzetgazdasági miniszter

1.3.1. Technológia-transzfer és helyi 
kezdeményezések támogatása nemzetgazdasági miniszter

1.4.1. Vállalkozói tanácsadás támogatása 0,00 0,00 0,00 A vállalkozás fejlesztését szolgáló alap- és emeltsztint  tanácsadás igénybevételének 
támogatása KKV-k számára. nemzetgazdasági miniszter

8,51 0,55 0,00

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felel s 

miniszter

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)
Konstrukció célja

9,06

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

1. Prioritás összesen

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett 
tanácsadás; az újonnan létrejött és a már m köd  klaszterek, együttm ködések. Az innováció terjedése, fejlesztése érdekében innováció menedzsment szolgáltatások nyújtására igényelhet  támogatás. 

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

1.

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

Összesen
26,98

Összesen

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkez  további miniszter
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I. Prioritás bemutatása: 2. prioritás: Turizmusfejlesztés Közép-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
2,40 9,67 0,00

              Tervezett ESZA arány (%): max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
27,60 0,92 6,74 4,41 0,00

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

2011 2012 2013

 2.1.1. Kiemelt és integrált vonzer -, termék- és 
infrastruktúra-fejlesztések támogatása 1,40 9,67 0,00

Turisztikai vonzer k illetve attrakciók létrehozásán, meglev k fejlesztésén, valamint turisztikai 
szolgáltatások kialakításán és fejlesztésén keresztül a hazai turizmus szektor 
versenyképességének er sítése, a turizmusból származó jövedelmek növelése és munkahelyek 
teremtése. 

nemzetgazdasági miniszter nemzeti er forrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

 2.1.2.

Szálláshelyek és a turisztikai 
termékkínálat értékét növel  egyéb 
szolgáltatások infrastrukturális és 
min ségi fejlesztése 

nemzetgazdasági miniszter

 2.2.1. Térségi és helyi turisztikai együttm ködési 
rendszerek, fejlesztése 1,00 0,00 0,00 Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek fejlesztése, ezen keresztül a 

turizmus versenyképességének növelése nemzetgazdasági miniszter

2,40 9,67 0,00

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

Összesen
39,67

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkez  további miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felel s 

miniszter
Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)

12,07

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

Konstrukció 
kódja

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás egyrészt a régió turisztikai kínálati portfoliójának komplex és integrált fejlesztését, valamint a turisztikai és szabadid s szolgáltatások min ségi és mennyiségi fejlesztését célozza meg. Másrészt 
magába foglalja a turisztikai szerepl k együttm ködésén alapuló fejlesztéseket, és a közös, helyi és térségi szint  desztináció-marketing folyamatos ellátásához szükséges háttér biztosítását.

2.

Összesen

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

2. Prioritás összesen

Konstrukció célja
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I. Prioritás bemutatása: 3. prioritás: Fenntartható településfejlesztés Közép-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011 2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
1,10 5,61 0,00

              Tervezett ESZA arány (%): max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
17,17 0,00 6,56 0,15 0,00

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

2011 2012 2013

 3.1.1. Település (al)központok kialakítása, 
értékmeg rz  rehabilitációja 1,10 5,61 0,00 A városközpontok és városi alközpontok értékmeg rz  fejlesztése

A kistelepülések tudatos fejlesztése, élhet  és örökségvezérelt települési környezet kialakítása belügyminiszter közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti er forrás miniszter

 3.2.1.

Leromlott vagy leromlással 
veszélyeztetett városrészek rehabilitációja 
(20 000 f  feletti városok, megyei jogú 
városok kivételével)

belügyminiszter közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti er forrás miniszter

1,10 5,61 0,00

Konstrukció 
kódja

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felel s 

miniszter
Konstrukció neve

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

3. Prioritás összesen

3. A prioritás hazai társfinanszírozási kerete 
növekedésének mértéke

3.

6,71

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

1,55

Konstrukció célja

23,88
Összesen

A prioritási tengely f  célja a régió településeinek hálózatszer  fejlesztése, els sorban azok gazdasági és közösségi célú, valamint szociális szempontokat is figyelembe vev  fizikai és funkcionális megújítása 
révén. A prioritás feladata az els dleges térségi dinamizáló tényez ként felfogható város és térségére gyakorolt hatás ösztönzése, a város és térsége közötti kiegyensúlyozott, harmonikus kapcsolat elérése, 
egészségesebb lakókörnyezet megteremtése, a városok bels  problémáinak kezelése. 

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkez  további miniszter

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)

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

Összesen

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
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I. Prioritás bemutatása: 4. prioritás: Közlekedés- és környezetfejlesztés Közép-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011 2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
20,97 1,50 0,00

              Tervezett ESZA arány (%): max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
26,77 4,57 10,74 7,16 0,00

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

2011 2012 2013

 4.1.1. Környezeti értékek védelme, 
környezetbiztonság növelése 1,38 1,50 0,00

A konstrukción belül kialakított komponensek célja a 2000 LE alatti kistelepülések 
szennyvízelvezetésének és –kezelésének fejlesztése, a balatoni és duna menti omlás- és 
csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása, a helyi és térségi jelent ség  
vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója, valamint a környezetvédelemmel foglalkozó civil 
szervezetek és az önkormányzatok összehanagolt fenntarthatósággal kapcsolatos 
fejlesztéseinek támogatása.

4.1.1/A,B, F
vidékfejlesztési miniszter,

4.1.1/C, D, E 
belügyminiszter

4.1.1/D,E
vidékfejlesztési miniszter,

4.1.1/F
közigazgatási és igazságügyi miniszter

 4.2.1. Kül- és belterületi utak fejlesztése 18,59 0,00 0,00

A támogatás célja a 4 és 5 számjegy , településeket összeköt , országos mellékúthálózat 
min ségének a fejlesztésén keresztül a kistelepüléseken él k és a hátrányos helyzet  társadalmi 
csoportok közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének a javítása, valamint a közlekedés okozta 
környezeti károk csökkentése.

A konstrukció célja továbbá önkormányzati tulajdonú és kezelés  belterületi útszakaszok, bels  
tehermentesít  utak építése, fejlesztése, közlekedésbiztonsági célú átépítése, meglév  
kiszolgáló utak gy jt úttá fejlesztése a közszolgáltatások könnyebb és gyorsabb elérése, 
valamint a központi lakott területek tehermentesítése érdekében.

nemzeti fejlesztési miniszter

 4.2.2. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 1,00 0,00 0,00

A konstrukció célja olyan komplex projektek támogatása, amelyek eredményeként egy teljes 
település vagy egy szerves, funkcionális egységnek tekinthet  településrész, illetve kett  vagy 
több település közötti távolság válik biztonságosan, kényelmesen, közvetlenül elérhet vé és 
kerékpározhatóvá. 

nemzeti fejlesztési miniszter

 4.2.3. Közösségi közlekedés fejlesztése 0,00 0,00 0,00

A beavatkozás célja térségi alapú infrastrukturális fejlesztések megvalósítása a közösségi 
közlekedés alap-feltételrendszerének a biztosítása, fejlesztése, ezáltal az országos, regionális, 
el városi, helyi és városi közlekedés gyorsabbá, biztonságosabbá és színvonalasabbá tétele 
érdekében. A közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai, irányítási, utastájékoztatási, valamint a 
szolgáltatási színvonal emelését szolgáló ellen rzési rendszerek fejlesztésének támogatásával a 
konstrukció kiemelt célja a jelenleg közösségi közlekedést választó utasok számának megtartása 
(esetenként csökkenésének a fékezése), a negatív tendencia megfordítása, és a távlati 
utasszám-növekedés el segítése.

nemzeti fejlesztési miniszter

20,97 1,50 0,00

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

Összesen
22,47

Összesen

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkez  további miniszter

49,24

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)
Konstrukció 

kódja Konstrukció célja

4. Prioritás összesen

Konstrukció neve
A konstrukció szakmai 

tartalmáért felel s 
miniszter

4.

A prioritás különböz  infrastrukturális elemek fejlesztésének együttes kezelésével a régió társadalmi és gazdasági kohézióját, környezeti fenntarthatóságát szolgálja, a megközelíthet ség javításával mind az 
egyéni, mind a közösségi közlekedés terén; a lakossági eredet  környezeti terhelés csökkentésével; a sürg s beavatkozást igényl  magaspartfalak stabilizációjával, a bel- és csapadékvízzel való
 gazdálkodás fejlesztésével, belterületeken a bel- és csapadékvizek okozta károk csökkentésével.

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

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
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I. Prioritás bemutatása: 5. prioritás: Humán-infrastruktúra fejlesztés Közép-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011 2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
2,07 0,00 0,50

              Tervezett ESZA arány (%): max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
20,52 0,00 1,54 1,03 0,00

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

2011 2012 2013

 5.1.1. Közoktatási infrastrukturális fejlesztés nemzeti er forrás miniszter

 5.2.1. Az egészségügyi ellátórendszer 
fejlesztése, hatékonyságának növelése 2,07 0,00 0,00 Rehabilitációs ellátás fejlesztése a lakossági hozzáférés növelése és a földrajzi-regionális és 

szakmai-tartalmi egyenl tlenségeinek csökkentése érdekében nemzeti er forrás miniszter

 5.2.2. Kistérségi szinten elérhet  szociális 
alapszolgáltatások nemzeti er forrás miniszter

 5.3.1. Közszolgáltatások elérését segít  
informatikai rendszerek 0,00 0,00 0,50 Közszolgáltatások elérését segít  informatikai rendszerek fejlesztése nemzeti fejlesztési miniszter közigazgatási és igazságügyi miniszter

 5.3.2. Utólagos akadálymentesítés nemzeti er forrás miniszter

2,07 0,00 0,50

A prioritás célja a közoktatás fejlesztése, az alapvet  tudáselemek megszerezhet ségében meglev  min ségi és területi egyenl tlenségek oldása; korszer  és hatékony egészségügyi és szociális
 ellátórendszer kialakítása; az egészségügyi rehabilitáció intézményrendszerének fejlesztésea; közszolgáltatások – költséghatékony és fenntartható módon történ  - hozzáférhet vé tétele 
a régió településein, akadálymentesítés az önkormányzati szolgáltatások elérhet sége érdekében.

54,65

Konstrukció célja

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete*

(MrdFt)

Közép-dunántúli Operatív Program

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkez  további miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felel s 

miniszter
Konstrukció neve

5. Prioritás összesen

5. A prioritás hazai társfinanszírozási kerete 
növekedésének mértéke

Akcióterv 2011-2013 ÖSSZESEN (túlvállalás nélkül, 
MrdFt)) 52,88

Összesen

Akcióterv 2011-2013 ÖSSZESEN (MrdFt)

Konstrukció 
kódja

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

0,22

Összesen

2,57

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

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

5. 23,09

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
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I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése Közép-magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011 2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
29,08 19,47 3,00

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%): max. 10%
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):                                        nem releváns

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
113,92 47,08 7,70 0,00 0,00 168,70

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

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkez  
további miniszter

2011 2012 2013

1.1.1.
Piacorientált kutatás-fejlesztési 
tevékenység, valamint a K+F és 
technológiai együttm ködések fejlesztése

nemzetgazdasági miniszter

1.1.2. Kutatási központok fejlesztése, 
meger sítése nemzetgazdasági miniszter

1.1.3.
Innovációs és technológia parkok 
támogatása, pólus innovációs klaszterek 
támogatása

nemzetgazdasági miniszter

1.1.4. Vállalati innováció ösztönzése 6,90 8,23 0,00

Vállalkozások technológiai innovációs tevékenységeinek támogatása meglév , 
piacképes termékek (beleértve az alkatrészt és/vagy részegységet), szolgáltatások
technológiák továbbfejlesztésével. További cél a vállalati K+F tevékenységek 
dinamikus növekedésének biztosítása a konstrukció keretein belül. Innováció 
menedzsment szakért k és tanácsadók képzése.

nemzetgazdasági miniszter

1.1.5. Vállalati kutatás-fejlesztési profil er sítése nemzetgazdasági miniszter

1.1.6. Vállalkozások beszállítói és technológiai 
innovációs együttm ködésének fejlesztése nemzetgazdasági miniszter

1.2.1. Vállalati technológia fejlesztés 11,28 8,75 3,00

Mikro-, kis- és középvállalkozások különféle bels  fejlesztéseinek (pl. 
eszközvásárlás, ingatlan-beruházás, marketing) támogatása új munkavállalók 
foglalkoztatásával és új piacok szerezésével, amelynek keretében el nyben 
részesülnek az Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó fejlesztések.

nemzetgazdasági miniszter

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

Összesen
51,55

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

Konstrukció célja

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)

1.

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

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritástengely a versenyképesség, els sorban a tudásalapú társadalom innováció és vállalkozásorientált fejlesztéséhez járul hozzá. El segíti a régión belüli kohézió er sítését is – 
köszönhet en a vállalati K+F és innovációs aktivitás növelésének, a vállalkozások fejlesztésének a helyi üzleti környezet támogatásának, valamint a visszatérítend  pénzügyi eszközök 
alkalmazásának.

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve

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

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felel s 

miniszter

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.
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1.2.2.
Munkalehet ségteremt  beruházások 
támogatása a leghátrányosabb 
kistérségben

nemzetgazdasági miniszter

1.2.3. Nemzetközi szolgáltatóközpontok 
létrehozása, fejlesztése nemzetgazdasági miniszter

1.2.4. Környezetvédelmi szempontú 
technológiafejlesztés vidékfejlesztési miniszter nemzetgazdasági miniszter

1.2.5. Vállalati folyamatmenedzsment és 
elektronikus kereskedelem támogatása 1,80 0,00 0,00

Mikro-, kis- és középvállalkozások jövedelemtermel  képességének er sítése az 
információs és kommunikációs technológiai (továbbiakban: IKT) megoldások 
hatékony alkalmazásával a bels  vállalati és a vállalatközi üzleti folyamatokban, a 
hazai KKVszektor versenyképességének növekedésével.

nemzeti fejlesztési miniszter nemzetgazdasági miniszter

1.2.6.
Min ség-, környezet és egyéb irányítási 
rendszerek, szabványok bevezetésének 
támogatása

nemzetgazdasági miniszter

1.2.7. E-kereskedelem, és egyéb e-
szolgáltatások támogatása nemzetgazdasági miniszter

1.4.1. Szélessávú körzethálózati fejlesztések 
támogatása nemzetgazdasági miniszter

1.4.2. Logisztikai központok és szolgáltatások 
fejlesztése nemzetgazdasági miniszter

1.4.3. Üzleti környezet tanácsadás nemzetgazdasági miniszter

1.4.4. Esélyegyenl ségi célcsoportok támogatása
a foglalkoztatásban 1,00 1,00 0,00

Munkahelyi körülmények megteremtése, illetve olyan szolgáltatások bevezetése, 
amelyek biztosítják a hátrányos helyzetben lév  munkavállalók számára az egyenl  
esélyeket. Innováció menedzsment szakért k és tanácsadók képzése.

nemzetgazdasági miniszter

1.5.1.
KKV-k részére vállalkozás-, üzlet és 
piacfejlesztési (tanácsadói) szolgáltatások 
igénybevételének támogatása

0,00 0,00 0,00
A vállalkozás fejlesztését szolgáló alap- és emeltsztint  tanácsadás 
igénybevételének támogatása KKV-k számára. nemzetgazdasági miniszter

1.5.2. Gazdasági együttm ködések és hálózatok 
fejlesztése 0,00 0,70 0,00

A vállalkozások más vállalkozásokkal valamint oktatási intézményekkel, K+F 
intézményekkel és egyéb helyi gazdasági szerepl kkel klaszter formában 
megvalósuló együttm ködéseinek fejlesztésének illetve létrejöttének el mozdítása, 
szem el tt tartva a versenyképesség növelését és az innováció orientált 
fejlesztések el segítését

nemzetgazdasági miniszter

1.5.3. Vállalkozásfejlesztési létesítmények 
infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése 8,10 0,80 0,00

Ipari park címmel rendelkez  ipari parkok  fejlesztése
Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött – építése, b vítése és 
fejlesztése
Barnamez s területek fejlesztése
Munkahelyteremtéssel egybekötött telephelyfejlesztés támogatása 
Széchenyi T kealap Kezel  m ködtetése a helyi foglalkoztatás szempontjából 
jelent s, de forráshiánnyal küzd  vállalkozások fejlesztésére.

nemzetgazdasági miniszter

29,08 19,47 3,00

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkez  
további miniszter

1.3.1
Hitel program mikrofinanszírozó 
szervezetek és hitelintézetek és pénzügyi 
vállalkozások részvételével

A kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem a kívánt mértékben 
finanszírozott mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése kedvezményes 
kamatozású hitelek nyújtásával.

nemzetgazdasági miniszter

1.3.2 Garancia program hitelintézetek és 
pénzügyi vállalkozások részvételével Mikro-, kis- és középvállalkozások hitelei mögé garancianyújtása. nemzetgazdasági miniszter

1.3.3. Közösen létrehozott kockázati t kealapok A korai (magvet  és induló), valamint növekedési életszakaszban lév  innovatív 
mikro-, kis- és középvállalkozások tartós forráshoz juttatása. nemzetgazdasági miniszter

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

39,78

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt) Konstrukció célja

A pénzügyi eszközök esetében a támogatási konstrukciók tartalmazzák a holding alap m ködésére felhasználható költségtérítést. Az uniós el írások alapján Forráskezel Szervezet részére nyújtható költségtérítés
mértéke a mindenkori pénzügyi eszközök finanszírozási keretéb l (hitel programok, a garancia programok és a kockázati t ke programok kereteib l) a programszámlákra összesen lehívott összegek maximum 2% a lehet.
A programszámlákra lehívott összegek alatt kizárólag az unió felé elszámolt kiadások értend k. A költségtérítés összege a hatályos Finanszírozási Szerz désben kerül meghatározásra.

Konstrukció neve

28,65

Konstrukció 
kódja

JE
RE

M
IE

1. Prioritás Pénzügyi eszközök nélkül összesen

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

2007-2013

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felel s 

miniszter

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

Pénzügyi eszközök összesen

4,04

7,09
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I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése Közép-magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011 2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
0,00 8,34 0,00

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%): max 10%
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):                                        nem releváns

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
69,30 0,00 8,34 0,00 0,00 77,65

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

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkez  
további miniszter

2011 2012 2013

2.1.1 Közúti elérhet ség javítása 0,00 8,34 0,00

A 4 és 5 számjegy , településeket összeköt , országos mellékúthálózat min ségének 
fejlesztésén keresztül a kistelepüléseken él k és a hátrányos helyzet  társadalmi csoportok 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása, valamint a közlekedés okozta környezeti 
károk csökkentése.

nemzeti fejlesztési miniszter

2.1.2 Regionális kerékpárforgalmi hálózat 
fejlesztése nemzeti fejlesztési miniszter

2.2.1 A régió küls  elérhet ségét javító 
közlekedési infrastruktúra fejlesztése nemzeti fejlesztési miniszter

2.3.1 Közösségi közlekedés fejlesztése nemzeti fejlesztési miniszter

0,00 8,34 0,00

Összesen

2.

8,34

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felel s 

miniszter
Konstrukció célja

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

3,69

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)

A prioritás els sorban a régió versenyképességének fejlesztését segíti el  az elérhet ség, a közlekedési kapcsolatok mennyiségi és min ségi javításával, szem el tt tartva a környezetileg 
fenntartható közlekedési módok térnyerését és a közlekedésbiztonságot. A f - és mellékúthálózat fejlesztése mellett támogatja a kerékpáros, vízi és közösségi közlekedési módok 
térnyerését. 

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

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

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

2. Prioritás összesen
2. A prioritás hazai társfinanszírozási kerete 

növekedésének mértéke

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
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I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: A régió vonzerejének fejlesztése Közép-magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011 2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
3,77 6,50 0,00

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%): max. 10 %
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):                                        nem releváns

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
46,53 1,47 5,28 3,52 0,00 56,81

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

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkez  
további miniszter

2011 2012 2013

3.1.1 Versenyképes turisztikai termék- és 
attrakciófejlesztés 1,50 6,50 0,00

Turisztikai vonzer k illetve attrakciók létrehozásán, meglev k fejlesztésén, valamint 
turisztikai szolgáltatások kialakításán és fejlesztésén keresztül a hazai turizmus 
szektor versenyképességének er sítése, a turizmusból származó jövedelmek 
növelése és munkahelyek teremtése. 

nemzetgazdasági miniszter
nemzeti er forrás miniszter 

közigazgatási és igazságügyi 
miniszter

3.1.2 Turisztikai fogadóképesség fejlesztése 0,09 0,00 0,00 Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek fejlesztése, ezen 
keresztül a turizmus versenyképességének növelése. nemzetgazdasági miniszter

3.2.1 Természeti értékek védelme vidékfejlesztési miniszter

3.2.2
Él hely-meg rz  mez - és 
erd gazdálkodás infrastrukturális 
alapjainak megteremtése 

vidékfejlesztési miniszter

3.2.3 Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat 
infrastrukturális fejlesztése vidékfejlesztési miniszter

3.3.1 Vízgazdálkodási tevékenységek belügyminiszter

3.3.2 Települési hulladéklerakók rekultivációja vidékfejlesztési miniszter

3.3.3 Megújuló energia-hordozó felhasználás 
növelése 2,19 0,00 0,00

A kisebb környezeti terheléssel járó megújuló energia alapú energiatermelés 
elterjesztése, ezen belül növelni a megújuló energiaforrásokon alapuló h - és 
villamosenergia szerepét az összenergia felhasználáson belül és ezen keresztül 
csökkenteni a széndioxid kibocsátást. A konstrukció els sorban az együttm köd  
villamosenergia hálózatba termel  kapacitások kiépítését, másodsorban a sziget 
üzemmódban m köd  villamosenergia-termel  kapacitások kiépítését, tovább a 
földgáz hálózatba táplálható biometán termelést támogatja. 

nemzeti fejlesztési miniszter vidékfejlesztési miniszter

3.3.4 Fenntartható életmód és fogyasztás vidékfejlesztési miniszter

3,77 6,50 0,00

Konstrukció célja

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

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felel s 

miniszter

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

10,27

3. Prioritás összesen

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

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

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A régió vonzerejének komplex fejlesztését célzó prioritás turisztikai, természetvédelmi és környezetvédelmi fejlesztéseket fogalmaz meg. A turisztikai vonzer  fejlesztésével 
megjeleníthet vé válnak olyan fejlesztések, melyek komplex módon egyesítik egy természeti, kulturális érték turisztikai célú hasznosítását. 

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve3.

Összesen
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I. Prioritás bemutatása: 4. prioritás: A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése Közép-magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011 2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
7,45 0,63 0,50

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%): max. 10%
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):                                        nem releváns

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
90,74 0,00 8,08 0,50 0,00 99,32

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

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkez  
további miniszter

2011 2012 2013

4.1.1. A szakképzés és feln ttképzés 
infrastruktúrájának fejlesztése nemzeti er forrás miniszter

4.1.2. Az integrált foglalkoztatási és szociális 
szolgáltató rendszer kialakítása nemzeti er forrás miniszter

4.2.1. A fels oktatási kapacitások fejlesztése nemzeti er forrás miniszter

4.3.1.
Közép-magyarországi régió fekv beteg-
szakellátási intézményrendszerének 
fejlesztése

1,10 0,00 0,00

Alapvet  cél a koraszülött és intenzív ellátásra szoruló újszülött csecsem k 
életesélyeinek növelése a Perinatális Intenzív Centrumok (PIC III.) informatikai és 
orvos technológiai eszközeinek fejlesztésével, nem engedélyköteles építési 
beruházások támogatásával. 

nemzeti er forrás miniszter

4.3.2. Kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése
a Közép-magyarországi régióban nemzeti er forrás miniszter

4.3.3. A Közép-magyarországi régió 
egészségügyi informatikájának fejlesztése 0,00 0,63 0,00

Az egészségügyi ágazat közhiteles nyilvántartásainak létrehozása és publikálása, 
ehhez az adatkörök fenntartása intézményi szerepköreinek és felel sségi 
szabályrendszerének létrehozása.

nemzeti er forrás miniszter nemzeti fejlesztési miniszter

4.4.1. Bentlakásos intézmények korszer sítése, 
kiváltása nemzeti er forrás miniszter

4.4.2. Állami fenntartású közintézmények  
akadálymentesítése nemzeti er forrás miniszter

4.5.1.
Szociális alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális 
fejlesztése

nemzeti er forrás miniszter

4.5.2.
Bölcs dei ellátást nyújtó intézmények 
infrastrukturális fejlesztése és 
kapacitásának b vítése

2,71 0,00 0,00
Új bölcs dék létrehozása, és már m köd  bölcs déket érint  infrastrukturális 
fejlesztések megvalósítása amennyiben a fejlesztés kapacitásb vülést 
eredményez.

nemzeti er forrás miniszter

4.5.3.
Önkormányzatok illet leg önkormányzati 
feladatellátást biztosító egyes 
közszolgáltatások akadálymentesítése

nemzeti er forrás miniszter

4.6.1. Közoktatási intézmények beruházásainak 
támogatása 3,64 0,00 0,00 Közoktatási intézmények - ezen belül óvodai feladatellátási helyek - fejlesztése. nemzeti er forrás miniszter

4.7.1. Elektronikus helyi közigazgatási 
infrastruktúra fejlesztése 0,00 0,00 0,50 Közszolgáltatások elérését segít  informatikai rendszerek. nemzeti fejlesztési miniszter közigazgatási és igazságügyi 

miniszter

7,45 0,63 0,50

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felel s 

miniszter

4. Prioritás összesen

A régió közszolgáltatási szektorának, intézményrendszerének fejlesztése a munkaer -piaci szervezetek m ködési hatékonyságának javításával, a humán er források min ségi 
er södéséhez hozzájáruló közoktatási-m vel dési, valamint szakképzési, fels oktatási, egészségügyi és szociális szolgáltatási infrastruktúra, valamint az e-közigazgatás fejlesztése révén. 
Az intézkedések egyúttal figyelemmel vannak a környezet védelmére, az elért eredményekkel arányos környezetterhelésre, energiahatékonyságra.

Összesen

4.
Konstrukció 

kódja

8,58

4. A prioritás hazai társfinanszírozási kerete 
növekedésének mértéke

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

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt) Konstrukció célja

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

Konstrukció neve

0,21
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I. Prioritás bemutatása: 5. prioritás: Települési területek megújítása Közép-magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011 2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
0,00 0,00 0,00

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%): max. 10%
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):                                   nem releváns

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
69,58 0,00 0,00 0,00 0,00 69,58

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

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkez  
további miniszter

2011 2012 2013

5.1.1 Szociális célú városrehabilitáció belügyminiszter
közigazgatási és igazságügyi 

miniszter
nemzeti er forrás miniszter

5.2.1 Pest megyei település-központok 
fejlesztése belügyminiszter nemzeti er forrás miniszter

5.2.2 Budapesti integrált városfejlesztési 
program belügyminiszter nemzeti er forrás miniszter

5.2.3 Gazdaságélénkít  városfejlesztés 
(JESSICA konstrukció) belügyminiszter nemzeti fejlesztési miniszter

0,00 0,00 0,00

A prioritás támogatja a leromlott vagy leszakadó városrészeken integrált település-rehabilitációs akciók végrehajtását, továbbá a városközpontok és barnamez s területek fizikai 
megújítását és a városi funkciók (gazdasági, közösségi, közfunkciók) b vítését, illetve a kisvárosokban és 5000 f nél népesebb falvak esetében helyi településfejlesztési akciók 
végrehajtását. 

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

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt) Konstrukció célja

0,00
Összesen

Konstrukció neve

5.

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

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

Akcióterv 2011-2013 ÖSSZESEN (pénzügyi eszközök és 
túlvállalás nélkül, MrdFt) 78,75

Akcióterv 2011-2013 ÖSSZESEN (MrdFt) 133,04
Akcióterv 2011-2013 ÖSSZESEN (pénzügyi eszközök 
nélkül, MrdFt) 93,26

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felel s 

miniszter

Közép-magyarországi Operatív Program

10,61

5. Prioritás összesen
5. A prioritás hazai társfinanszírozási kerete 

növekedésének mértéke

Konstrukció 
kódja
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I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Nyugat-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2113
7,44 0,90 0,00

              Tervezett ESZA arány (%): max 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
14,91 1,41 4,16 2,77 0,00 23,25

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

2011 2012 2013

1.1.1. Vállalati együttm ködések és 
klaszterek támogatása 0,00 0,70 0,00

A vállalkozások más vállalkozásokkal valamint oktatási intézményekkel, 
K+F intézményekkel és egyéb helyi gazdasági szerepl kkel klaszter 
formában megvalósuló együttm ködéseinek fejlesztése illetve létrejöttének 
el mozdítása, szem el tt tartva a versenyképesség növelését és az 
innováció orientált fejlesztések el segítését.

nemzetgazdasági miniszter

1.2.1. Vállalati tanácsadás 0,00 0,00 0,00 A vállalkozás fejlesztését szolgáló alap- és emeltsztint  tanácsadás 
igénybevételének támogatása KKV-k számára. nemzetgazdasági miniszter

1.3.1. Befektetési környezet fejlesztése 7,44 0,20 0,00

Ipari park címmel rendelkez  ipari parkok  fejlesztése
Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött – építése, b vítése 
és fejlesztése
Barnamez s területek fejlesztése
Munkahelyteremtéssel egybekötött telephelyfejlesztés támogatása 
Széchenyi T kealap Kezel  m ködtetése a helyi foglalkoztatás 
szempontjából jelent s, de forráshiánnyal küzd  vállalkozások fejlesztésére

nemzetgazdasági miniszter

7,44 0,90 0,00

1.
Konstrukció kódja

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

Összesen
8,34

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

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások 
által igénybe vett tanácsadás; az újonnan létrejött, s a már m köd  klaszterek, együttm ködések. Az innováció terjedése, fejlesztése érdekében technológia transzfer irodák kerülnek 
támogatásra.

A konstrukció céljaKonstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)

1. Prioritás összesen

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkez  
további miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felel s 

miniszter
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I. Prioritás bemutatása: 2. prioritás: Turizmusfejlesztés Nyugat-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2113
5,47 8,82 0,00

              Tervezett ESZA arány (%): max 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
21,51 3,48 6,49 4,33 0,00 35,80

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

2011 2012 2013

2.1.1.

A régió történelmi és kulturális 
örökségének fenntartható 

hasznosítása, valamint a természeti 
értékeken alapuló aktív turisztikai 

programok fejlesztése

4,62 8,82 0,00 Turisztikai vonzer k illetve attrakciók létrehozása, meglev k fejlesztése, 
valamint turisztikai szolgáltatások kialakítása és fejlesztése nemzetgazdasági miniszter

nemzeti er forrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi 

miniszter

2.2.1. Szálláshelyek b vítése és 
szolgáltatásainak min ségi fejlesztése nemzetgazdasági miniszter

2.3.1.
Helyi, térségi desztináció 

menedzsment szervezetek 
létrehozása, fejlesztése  

0,85 0,00 0,00

 - Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek 
fejlesztése
 - Balatoni Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment 
szervezetek fejlesztése

nemzetgazdasági miniszter

5,47 8,82 0,00

A konstrukció célja

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)

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

14,29

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A Nyugat-Dunántúl természeti, történelmi-kulturális örökségének értéktudatos, komplex meg rzése, klaszter jelleg  együttm ködésben megvalósuló új, egyedi arculatú, magas min ség  
fejlesztése, mely tartalmazza: a termálvízkincsre alapozott egészségturisztikai-rekreációs fejlesztéseket; történelmi emlékek, kulturális értékek integrált fejlesztését; tájegységekre jellemz  
ökoturisztikai, kistérségi alapon szervezett tematikus szolgáltatások támogatását; a régió turisztikai intézményrendszerének megújítását

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felel s 

miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkez  
további miniszter

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

2.

2. Prioritás összesen

Konstrukció kódja Konstrukció neve

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

Összesen
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I. Prioritás bemutatása: 3. prioritás: Városfejlesztés Nyugat-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2113
0,00 3,78 0,00

              Tervezett ESZA arány (%): 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
25,21 2,22 1,45 0,12 0,00 28,99

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

2011 2012 2013

3.1.1. Városközponti területek és leromlott 
városrészek fejlesztése 0,00 3,78 0,00

Városközpontok, leromlott városi lakóterületek integrált rehabilitációja;
A hátrányos helyzet  lakosság életkörülményeinek javítása települési 
infrastruktúrafejlesztések révén, valamint a városi közösségi közlekedési 
rendszerek fejlesztése.

belügyminiszter
nemzeti er forrás miniszter, 

közigazgatási és igazságügyi 
miniszter, nemzeti fejlesztési 

miniszter

3.2.1.
Helyi és helyközi közösségi 
közlekedés infrastrukturális 

feltételeinek javítása
nemzeti fejlesztési miniszter

0,00 3,78 0,00

2,93

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felel s 

miniszter

3.

A prioritás támogatja a leromlott vagy leszakadó városrészeken integrált település-rehabilitációs akciók végrehajtását, továbbá a városközpontok és barnamez s területek fizikai megújítását 
és a városi funkciók (gazdasági, közösségi, közfunkciók) b vítését, illetve a kisvárosokban és 5000 f nél népesebb falvak esetében helyi településfejlesztési akciók végrehajtását. 

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

Összesen
3,78

A konstrukció céljaKonstrukció kódja

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

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

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkez  
további miniszter

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

3. Prioritás összesen

3. A prioritás hazai társfinanszírozási kerete 
növekedésének mértéke

Konstrukció neve
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Nyugat-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
8,89 0,00 0,00

              Tervezett ESZA arány (%): 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
21,60 2,91 3,59 2,39 0,00 30,49

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

2011 2012 2013

4.1.1. Környezetvédelmi infrastruktúra és 
szolgáltatások fejlesztése 2,58 0,00 0,00

A 2000 LE alatti kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése, a 
környezetbiztonság növelése. Helyi és térségi jelent ség  vízvédelmi 
rendszerek fejlesztése
A települési szilárd és folyékony hulladéklerakók rekultivációja. A 
fenntarthatósággal foglalkozó civil szervezetek programjainak támogatása.

4.1.1/A, C, D
vidékfejlesztési miniszter,

4.1.1/B
belügyminiszter

4.1.1/B
vidékfejlesztési miniszter, 

4.1.1/D
közigazgatási és igazságügyi 

miniszter

4.2.1
Felszíni vizek min ségének javítása 
és felszíni vizek okozta kockázatok 

csökkentése
belügyminiszter vidékfejlesztési miniszter

4.3.1 Térségi közlekedési kapcsolatok 
fejlesztése 6,32 0,00 0,00

A támogatás célja a 4 és 5 számjegy , településeket összeköt , országos 
mellékúthálózat min ségének fejlesztésén keresztül a kistelepüléseken 
él k és a hátrányos helyzet  társadalmi csoportok közszolgáltatásokhoz 
való hozzáférésének javítása, valamint a közlekedés okozta környezeti 
károk csökkentése.

A kerékpár a mindennapok közlekedésének fontos eszköze, ezért 
elengedhetetlen a biztonságos kerékpárút-hálózat kialakítása. A pályázat 
célja ezért olyan komplex projektek támogatása, majd megvalósítása, 
amelyek eredményeként egy teljes település vagy egy szerves, funkcionális 
egységnek tekinthet  településrész, illetve kett  vagy több település közötti 
távolság válik biztonságosan, kényelmesen, közvetlenül elérhet vé és 
kerékpározhatóvá. 

nemzeti fejlesztési miniszter

8,89 0,00 0,00

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkez  
további miniszter

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

4. A konstrukció szakmai 
tartalmáért felel s 

miniszter
Konstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A településszerkezethez és a tájhoz illeszked  környezetbarát rendszerek alkalmazásának el segítése, környezeti tudatosság növelése.
Biztonságos, jó állapotú felszíni vizek az EU Víz Keret irányelvnek megfelel en.
Az alsóbbrend  közúthálózat és a kerékpárút-hálózat fejlesztésével a települések, térségek bels  elérhet ségi viszonyainak javítása.

4. Prioritás összesen 

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

I. Prioritás bemutatása: 4. prioritás: Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra

A konstrukció célja

Összesen
8,89

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
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Nyugat-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
2,83 1,86 0,50

              Tervezett ESZA arány (%): 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
22,32 3,41 1,07 0,71 0,00 27,51

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

2011 2012 2013

5.1.1. Szociális infrastruktúra és 
szolgáltatások fejlesztése 0,94 0,00 0,00   Bölcsödék fejlesztése nemzeti er forrás miniszter

5.2.1. Egészségügyi szolgáltatások 
fejlesztése 1,89 0,56 0,00

 - Alapellátás fejlesztése, helyi egészségházak kialakítása 
 - Kistérségi járóbeteg-ellátó központok fejlesztése
 - Egészségügyi rehabilitációs ellátási központok kialakítása, rehabilitáció 
szolgáltatások fejelsztése a lakossági hozzáférés növelése és a földrajzi-
regionális és szakmai-tartalmi egyenl tlenségeinek csökkentése 
érdekében.

nemzeti er forrás miniszter

5.3.1. Kis- és mikrotérségi oktatási 
hálózatok és központjaik fejlesztése 0,00 1,30 0,00 Közoktatási intézmények fejlesztése. nemzeti er forrás miniszter  közigazgatási és igazságügyi 

miniszter

5.4.1. A regionális információs társadalom 
kiteljesítése 0,00 0,00 0,50 Térségi közigazgatási és közszolgáltatási rendszerek informatikai 

fejlesztése nemzeti fejlesztési miniszter  közigazgatási és igazságügyi 
miniszter

2,83 1,86 0,50

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felel s 

miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkez  
további miniszter

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A konstrukció célja

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

5.

I. Prioritás bemutatása: 5. prioritás: Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése

A prioritás kiterjed az egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást, rehabilitációt, hosszú idej  ápolási ellátást, szociális alapszolgáltatást és gyermekjóléti alapellátást biztosító 
intézmények, óvodák, valamint alap- és középfokú oktatási intézmények infrastrukturális, a régió sajátos településszerkezetét figyelembe vev   fejlesztésére. A prioritás hozzájárul a 
közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáféréshez szükséges infrastruktúra és az e-közigazgatás fejlesztéséhez.

5,19
Összesen

5. Prioritás összesen

Akcióterv 2011-2013 ÖSSZESEN (túlvállalás nélkül, 
MrdFt) 40,49

Konstrukció kódja Konstrukció neve

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

Nyugatl-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013 ÖSSZESEN (MrdFt) 43,42

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)



A Kormány 1145/2012. (V. 10.) Korm. határozata
az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program 2011. évi rehabilitációs
szolgáltatások fejlesztését célzó pályázataival összefüggõ többletkapacitás kérelmek elõzetes
befogadásáról

1. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény 11. § (1) bekezdése alapján a Kormány az

Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program fekvõbeteg és ambuláns rehabilitációs

szolgáltatások fejlesztését célzó 2011. évi konstrukciókra az alábbi elõzetes többletkapacitás-befogadást hagyja jóvá

azzal, hogy a többletkapacitás-befogadás finanszírozási igénye nem ronthatja az Egészségbiztosítási Alapnak a

Kormány által a 2013–2015. évekre jóváhagyott költségvetési egyenlegét.

I. Fekvõbeteg-szakellátás

DAOP-4.1.2/B-11 „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése”

Szegedi KTT ESZI Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum – elõzetes többletkapacitás befogadás
(A befogadott rehabilitációs ellátás finanszírozási szerzõdéskötéskor érvényes krónikus szorzója szerinti díjazásra

jogosult)
Fekvõbeteg-szakellátás Ágyszámváltozás Finanszírozási szerzõdés

megkötésének tervezett
idõpontja

gyermek-addiktológiai rehabilitáció
(drogrehabilitáció)

8 2013. 09. 01.

addiktológiai rehabilitáció (drogrehabilitáció) 12

Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyula – elõzetes többletkapacitás befogadás
(A befogadott rehabilitációs ellátás finanszírozási szerzõdéskötéskor érvényes krónikus szorzója szerinti díjazásra

jogosult)
Fekvõbeteg-szakellátás Ágyszámváltozás Finanszírozási szerzõdés

megkötésének tervezett
idõpontja

addiktológiai rehabilitáció 30 2012. 07. 01.
krónikus ellátás (addiktológia) –30

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ – elõzetes többletkapacitás befogadás
(A befogadott rehabilitációs ellátás finanszírozási szerzõdéskötéskor érvényes krónikus szorzója szerinti díjazásra

jogosult)
Fekvõbeteg-szakellátás Ágyszámváltozás Finanszírozási szerzõdés

megkötésének tervezett
idõpontja

súlyos agysérültek rehabilitációja (3,8 kiemelt
szorzó)

10 2013. 09. 01.

neurológiai rehabilitáció –10

KDOP-5.2.1/C-11 „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése”

Magyar Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentõ Misszió, Ráckeresztúr – elõzetes többletkapacitás befogadás
(A befogadott rehabilitációs ellátás finanszírozási szerzõdéskötéskor érvényes krónikus szorzója szerinti díjazásra

jogosult)
Fekvõbeteg-szakellátás Ágyszámváltozás Finanszírozási szerzõdés

megkötésének tervezett
idõpontja

gyermek-addiktológiai rehabilitáció
(drogrehabilitáció)

30 2013. 07. 01.

addiktológiai rehabilitáció (drogrehabilitáció) 15 2012. 07. 01.
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ÉAOP-4.1.2/C-11 „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése”

Kátai Gábor Kórház, Karcag – elõzetes többletkapacitás befogadás
(A befogadott rehabilitációs ellátás finanszírozási szerzõdéskötéskor érvényes krónikus szorzója szerinti díjazásra

jogosult)

Fekvõbeteg-szakellátás Ágyszámváltozás Finanszírozási szerzõdés
megkötésének tervezett

idõpontja

pszichiátriai rehabilitáció 15 2014. 01. 01.

belgyógyászati rehabilitáció –15

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum – elõzetes többletkapacitás befogadás
(A befogadott rehabilitációs ellátás finanszírozási szerzõdéskötéskor érvényes krónikus szorzója szerinti díjazásra

jogosult)

Fekvõbeteg-szakellátás Ágyszámváltozás Finanszírozási szerzõdés
megkötésének tervezett

idõpontja

súlyos agysérültek (és égésbetegek)
rehabilitációja (3,8 kiemelt szorzó)

23

2013. 01. 01.súlyos központi idegrendszeri sérültek,
politraumatizáltak és égésbetegek rehabilitációja
gyermekkorban (3,8 kiemelt szorzó)

10

rehabilitációs ágyak –33

NYDOP-5.2.1/C-11 „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése”

Margit Kórház, Csorna – elõzetes többletkapacitás befogadás

Fekvõbeteg-szakellátás Ágyszámváltozás Finanszírozási szerzõdés
megkötésének tervezett

idõpontja

belgyógyászati (gasztroenterológiai) rehabilitáció –2
2013. 01. 01.Járóbeteg-szakellátás Heti szakorvosi óra

neurológiai rehabilitáció 10

DDOP-3.1.3/C-11 „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése”

Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. – elõzetes többletkapacitás befogadás
(A befogadott rehabilitációs ellátás finanszírozási szerzõdéskötéskor érvényes krónikus szorzója szerinti díjazásra

jogosult)

Fekvõbeteg-szakellátás Ágyszámváltozás Finanszírozási szerzõdés
megkötésének tervezett

idõpontja

tüdõgyógyászati és légzésrehabilitáció 16 2013. 09. 01.

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ – elõzetes többletkapacitás befogadás
(A befogadott rehabilitációs ellátás finanszírozási szerzõdéskötéskor érvényes krónikus szorzója szerinti díjazásra

jogosult)

Fekvõbeteg-szakellátás Ágyszámváltozás Finanszírozási szerzõdés
megkötésének tervezett

idõpontja

súlyos agysérültek rehabilitációja (3,8 kiemelt
szorzó)

25 2014. 01. 01.

aktív ágyak –25
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Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd – elõzetes többletkapacitás befogadás
(A befogadott nappali kórházi rehabilitációs ellátás finanszírozási szerzõdéskötéskor érvényes krónikus szorzója

szerinti díjazásra jogosult)

Fekvõbeteg-szakellátás Beteglétszám/nap Finanszírozási szerzõdés
megkötésének tervezett

idõpontja

pszichiátriai rehabilitáció nappali kórházi ellátás 12 2013. 01. 01.

ÉMOP-4.2.1/A-11 „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése”

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc – elõzetes többletkapacitás befogadás
(A befogadott rehabilitációs ellátás finanszírozási szerzõdéskötéskor érvényes krónikus szorzója szerinti díjazásra

jogosult)

Fekvõbeteg-szakellátás Ágyszámváltozás Finanszírozási szerzõdés
megkötésének tervezett

idõpontja

súlyos központi idegrendszeri sérültek,
politraumatizáltak és égésbetegek rehabilitációja
gyermekkorban (3,8 kiemelt szorzó)

10 2013. 01. 01.

gyermekrehabilitáció –10

II. Járóbeteg-szakellátás

DAOP-4.1.2/B-11

Mórahalom Város Önkormányzata

Szakma megnevezése Heti szakorvosi óra szám Heti nem szakorvosi óra

mozgásszervi rehabilitáció 10 0

Összesen 10 0

Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk

Szakma megnevezése Heti szakorvosi óra szám Heti nem szakorvosi óra

kardiológiai rehabilitáció 7 15

tüdõgyógyászati és légzésrehabilitáció 3 15

Összesen 10 30

ÉAOP-4.1.2/C-11

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Szakma megnevezése Heti szakorvosi óra szám Heti nem szakorvosi óra

kardiológiai rehabilitáció 10 60

tüdõgyógyászati és légzésrehabilitáció 6 40

Összesen 16 100
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Kátai Gábor Kórház, Karcag

Szakma megnevezése Heti szakorvosi óra szám Heti nem szakorvosi óra

kardiológiai rehabilitáció 20 125

pszichiátriai rehabilitáció 15 145

mozgásszervi rehabilitáció 0 150

Összesen 35 420

Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft., Nyíregyháza

Szakma megnevezése Heti szakorvosi óra szám Heti nem szakorvosi óra

kardiológiai rehabilitáció 24 218

Összesen 24 218

Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft., Nagykálló

Szakma megnevezése Heti szakorvosi óra szám Heti nem szakorvosi óra

általános pszichológia 20 0

pszichiátria –10 0

pszichiátriai rehabilitáció 10 0

Összesen 20 0

DDOP-3.1.3/C-11

Marcali Városi Önkormányzat Kórház-Rendelõintézete, Marcali

Szakma megnevezése Heti szakorvosi óra szám Heti nem szakorvosi óra

gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitáció 5 0

pszichiátriai rehabilitáció 5 0

addiktológiai rehabilitáció 3 0

tüdõgyógyászati és légzésrehabilitáció 5 0

kardiológiai rehabilitáció 5 0

pszichoterápia 0 20

gyógytorna 0 40

Összesen 23 60

Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd

Szakma megnevezése Heti szakorvosi óra szám Heti nem szakorvosi óra

pszichiátriai rehabilitáció 30 20

kardiológiai rehabilitáció 30 0

tüdõgyógyászati és légzésrehabilitáció 20 0

mozgásszervi rehabilitáció 11 20

Összesen 91 40

Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdõkórház Nonprofit Kft., Harkány

Szakma megnevezése Heti szakorvosi óra szám Heti nem szakorvosi óra

általános fizioterápia-gyógytorna 0 50

kardiológiai rehabilitáció 0 5

logopédia 0 5

általános pszichológia 0 10

Összesen 0 70
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ÉMOP-4.1.2/A-11

Albert Schweitzer Kórház-Rendelõintézet Nonprofit Közhasznú Kft., Hatvan

Szakma megnevezése Heti szakorvosi óra szám Heti nem szakorvosi óra

kardiológiai rehabilitáció 15 25

tüdõgyógyászati és légzésrehabilitáció 10 20

Összesen 25 45

Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

Szakma megnevezése Heti szakorvosi óra szám Heti nem szakorvosi óra

mozgásszervi rehabilitáció 1 0

logopédia 0 20

általános fizioterápia-gyógytorna 0 29

kardiológiai rehabilitáció 10 20

csecsemõ- és gyermekkardiológia 6 0

tüdõgyógyászati és légzésrehabilitáció 9 40

Összesen 26 109

Koch Róbert Kórház és Rendelõintézet, Edelény

Szakma megnevezése Heti szakorvosi óra szám Heti nem szakorvosi óra

tüdõgyógyászati és légzésrehabilitáció 30 0

fizioterápia 0 40

gyógytorna 0 40

gyógymasszázs 0 40

Összesen 30 120

Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft., Ózd

Szakma megnevezése Heti szakorvosi óra szám Heti nem szakorvosi óra

mozgásszervi rehabilitáció 15 45

Összesen 15 45

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1146/2012. (V. 10.) Korm. határozata
egyes informatikai tárgyú európai uniós kiemelt projektekben meghatározott feladatok
végrehajtásának felelõseirõl

A Kormány

1. elrendeli, hogy az Új Széchenyi Terv keretén belül megvalósuló Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP)

2011–2013. évi akciótervében nevesített – melléklet szerinti – kiemelt kormányzati informatikai projektek, gyors és

hatékony végrehajtása a mellékletben meghatározott felelõsségi rendben történjen;

Felelõs: a melléklet szerinti miniszterek

Határidõ: a mellékletben foglalt megvalósítási határidõk

2. felhívja az érintett minisztereket, hogy gondoskodjanak a Postai Agóra megoldások, valamint a hibrid és inverz hibrid

kézbesítési módok széles körû alkalmazásáról, ennek érdekében intézkedjenek a szolgáltatóval kötendõ egyedi

szolgáltatási szerzõdéseknek a 2014. évi költségvetésben történõ megtervezésérõl;

Felelõs: valamennyi miniszter

Határidõ: 2013. május 31.

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a hibrid és inverz

hibrid kézbesítési módoknak a közigazgatási szervek levelezésében történõ széleskörû elterjesztése, továbbá a Postai

Agóra megoldás – a rurális térség lakosságától érkezõ ügyintézési igények befogadása – gyakorlati megvalósítása és

legalább öt évig történõ fenntartása érdekében, készítsék el a Magyar Posta Zrt.-vel megkötendõ közszolgáltatási

szerzõdések tervezetét. A projektek megvalósításához szükséges fejlesztésekkel együtt járó beruházási kiadások

megfelelõ ellentételezése érdekében a Kormány európai uniós támogatások felhasználást is lehetõvé teszi az Új

Széchenyi Terv keretén belül megvalósuló Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) 2011–2013. évi

akciótervében e célokra meghatározott források terhére. Az elszámolható mûködési költségek ellentételezése

a közszolgáltatási szerzõdésben rendezendõ, a kedvezményezettek nevesítésére az EKOP 2011–2013. akciótervében

kerül sor;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2013. január 31. a közszolgáltatási szerzõdés kidolgozása, 2013. december 31.

a megvalósítás és 2018. december 31. a fenntartás tekintetében

4. felkéri a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsot, hogy az 1–3. pontban meghatározott feladatok teljesítése

érdekében az e kormányhatározatban megjelölt felelõsök számára szakmai iránymutatást és segítséget nyújtson.

5. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1146/2012. (V. 10.) Korm. határozathoz

Egyes informatikai tárgyú európai uniós kiemelt projektek végrehajtásának felelõsei

A kiemelt projekt neve Tervezett forrás Szakmai felelõs
Feladat végrehajtására kijelölt

szervezet
Határidõ

1. Központi és egyéb közbeszerzési és
beszerzési folyamatokat támogató
ASP rendszer

ÚSZT EKOP nemzeti fejlesztési miniszter Pillér Pénzügyi és
Számítástechnikai Korlátolt
Felelõsségû Társaság

1247/2011. (VII. 18.) Korm. határozat 2. számú melléklet
II. fejezet „Az Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve”
1. prioritásában a konstrukcióra megjelölt határidõ

2. Határon túli magyarságot szolgáló
közigazgatási szolgáltatások
fejlesztése

ÚSZT EKOP közigazgatási és igazságügyi
miniszter

Pillér Pénzügyi és
Számítástechnikai Korlátolt
Felelõsségû Társaság

1247/2011. (VII. 18.) Korm. határozat 2. számú melléklet
II. fejezet „Az Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve”
1. prioritásában a konstrukcióra megjelölt határidõ

3. e-Befogadás ÚSZT EKOP közigazgatási és igazságügyi
miniszter,
nemzeti fejlesztési miniszter

Pillér Pénzügyi és
Számítástechnikai Korlátolt
Felelõsségû Társaság

1247/2011. (VII. 18.) Korm. határozat 2. számú melléklet
II. fejezet „Az Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve”
2. prioritásában a konstrukcióra megjelölt határidõ

4. Postai Agóra ÚSZT EKOP nemzeti fejlesztési miniszter,
közigazgatási és igazságügyi
miniszter

Magyar Posta Zrt. 1247/2011. (VII. 18.) Korm. határozat 2. számú melléklet
II. fejezet „Az Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve”
2. prioritásában a konstrukcióra megjelölt határidõ

5. Hibrid kézbesítési és konverziós
rendszer

ÚSZT EKOP nemzeti fejlesztési miniszter,
közigazgatási és igazságügyi
miniszter

Magyar Posta Zrt. 1247/2011. (VII. 18.) Korm. határozat 2. számú melléklet
II. fejezet „Az Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve”
1. prioritásában a konstrukcióra megjelölt határidõ
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,

a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.

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 érhetõ el.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.
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