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III. Kormányrendeletek

A Kormány 111/2013. (IV. 11.) Korm. rendelete
a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) 
Korm. rendeletnek az Ócsán megvalósuló Szociális Családiház-építési Programmal összefüggő 
módosításáról

A Kormány a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról 
szóló 2011. évi CLXX. törvény 25.  § g)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„1. adós: az a természetes személy, aki
a) a  pályázati ütemre meghatározott benyújtási határidőt megelőző 60. napon, vagy ha a  lakóingatlan feletti 
tulajdonjogot ő maga vagy a  jelzáloghitel-szerződés zálogkötelezettje ezt megelőzően elveszítette, a  tulajdonjog 
elvesztése napját megelőző napon jelzáloghitel-szerződésből eredő fizetési kötelezettségének teljesítése tekintetében 
90 napot meghaladó, vagy
b) – a  pályázati ütemre meghatározott benyújtási határidőt követően, de a  pályázati tartalékkeret képzésére 
meghatározott határidőben benyújtott pályázat esetén – a pályázat benyújtását megelőző időpontban jelzáloghitel-
szerződésből eredő fizetési kötelezettségének teljesítése tekintetében 90 napot meghaladó
meg nem fizetett késedelmes tartozással rendelkezik;”

2. §  Az R. 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4/A.  § (1) Az  Ócsán megvalósuló Szociális Családiház-építési Program (a  továbbiakban: Program) keretében 
felépülő lakhatási célú ingatlanokban történő elhelyezésére pályázatot nyújthat be az adós vagy a zálogkötelezett 
(a továbbiakban együtt: pályázó), ha
a) lakóingatlanának tulajdonjogát
aa) a  lakóingatlannak a  devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a  lakóingatlanok 
kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény 4. alcíme alapján a pályázat benyújtását megelőzően 
megvalósult kényszerértékesítésre történő kijelölést követően, vagy
ab) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény szerinti ingatlan-végrehajtás vagy a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény 257. § (2) bekezdése szerinti értékesítés eredményeképpen – feltéve, hogy az  ingatlan-
végrehajtásra vagy az értékesítésre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 55. § 
(2) bekezdése szerinti hátralék vagy tartozás miatt került sor – 2011. június 30-át követően
elveszítette vagy a pályázati döntés meghozataláig várhatóan el fogja veszíteni,
b) a lakóingatlannak a jelzáloghitel-szerződés megkötésekor megállapított forgalmi értéke a huszonöt millió forintot 
nem haladta meg,
c) bejelentett lakóhelye a lakóingatlan tulajdonjoga elveszítését megelőző napon, vagy ha erre még nem került sor, 
a pályázat benyújtását megelőző napon a lakóingatlan,
d) más lakhatást biztosító használati joga a pályázat benyújtásának időpontjában nincs, vagy az adott ingatlanban 
a  pályázó háztartásának lakhatása csak a  lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet alapján az  egy 
lakásban lakó személyekre számítandó méltányolható lakásigényre vonatkozó szabályozás megsértésével 
valósulhatna meg, és
e) a háztartásában a pályázat benyújtásának időpontjában legalább egy
ea) családi pótlékra jogosító, vagy
eb) családi pótlékra nem jogosító, de nevelési-oktatási vagy felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató és 
a 25. életévét még be nem töltött
gyermek (személy) van.
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(2) Ha a  pályázó a  pályázati döntés meghozatalának időpontjáig a  lakóingatlan tulajdonjogát nem veszíti el, de 
az  e  rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel, és a  Program Bírálati Bizottság a  pályázatkezelő 
döntési javaslata alapján a pályázatát támogatja, vele a bérleti szerződés megköthető. Ebben az esetben a bérleti 
szerződésben rögzíteni kell, hogy ha a szerződés hatálybalépésének napjától számított egy éven belül a tulajdonjog 
nem szűnik meg, a lakásbérleti szerződés a hatálybalépésének napjától számított egy év elteltével megszűnik, kivéve, 
ha a kényszerértékesítés folyamatban van.”

3. § (1) Az R. 4/C. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a  3.  melléklet az  adott pályázati ütem tekintetében a  benyújtási határidő mellett pályázati tartalékkeret 
képzésére irányadó határidőt is meghatároz, a  pályázat eddig az  időpontig érvényesen benyújtható. A  benyújtási 
határidőt követően, de a tartalékkeret képzésére irányadó határidőben benyújtott pályázatok mellett a tartalékkeretbe 
kerülnek az adott pályázati ütem tekintetében meghatározott benyújtási határidő lejártát megelőzően benyújtott 
érvényes olyan pályázatok is, amelyeket a Program Bírálati Bizottság a 4/E. § (3) bekezdésében meghatározott feltétel 
miatt nem választott ki.”

 (2) Az R. 4/C. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A pályázat elektronikus úton kitöltött példányához – szkennelt formában – csatolni kell
a) a lakóingatlanról kiállított, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát,
b) a  4/A.  § (1)  bekezdés a)  pont aa)  alpontja szerinti esetben a  kényszerértékesítésre kijelölt lakóingatlan 
kényszerértékesítésre történő kijelöléséről szóló értesítést, vagy ennek hiányában a hitelező igazolását arról, hogy 
a pályázó lakóingatlanát kényszerértékesítésre kijelölte;
c) a 4/A. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti esetben a hitelező arra vonatkozó igazolását, hogy a pályázó 
a jelzáloghitel-szerződésből eredő fizetési kötelezettségének teljesítése tekintetében
ca) a  pályázati ütemre meghatározott benyújtási határidőt megelőző 60. napon, vagy ha a  lakóingatlan feletti 
tulajdonjogot ezt megelőzően elveszítette, a tulajdonjog elvesztése napját megelőző napon, vagy
cb) a  pályázati ütemre meghatározott benyújtási határidőt követően, de a  pályázati tartalékkeret képzésére 
meghatározott határidőben benyújtott pályázat esetén a pályázat benyújtását megelőző időpontban
90 napot meghaladó meg nem fizetett késedelmes tartozással rendelkezett;
d) a hitelező arra vonatkozó igazolását, hogy a lakóingatlannak a jelzáloghitel-szerződés megkötésekor megállapított 
forgalmi értéke a 4/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott mértéket nem haladta meg.
(5) A  hitelező a  (4)  bekezdés b)–d)  pontja szerinti igazolásokat a  pályázó kérelmére a  kérelem kézhezvételétől 
számított 8 napon belül, a  4.  melléklet szerinti formában állítja ki. Ha a  lakóingatlanra az  ingatlan-nyilvántartás 
adatai szerint több hitelező javára is bejegyeztek jelzálogjogot, a  hitelező számára e  rendeletben meghatározott 
kötelezettségeket az a hitelező teljesíti,
a) amelyik a kényszerértékesítést kezdeményezte, vagy
b) – a kényszerértékesítésre kijelölés hiányában – amelyik javára a jelzálogjogot az ingatlan-nyilvántartásba korábban 
jegyezték be.”

4. § (1) Az R. 4/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Érvénytelen a pályázat, ha
a) azt az adott pályázati ütem tekintetében meghatározott benyújtási határidő leteltét, vagy ha a 3. melléklet az adott 
pályázati ütem tekintetében a  benyújtási határidő mellett pályázati tartalékkeret képzésére irányadó határidőt is 
meghatároz, a tartalékkeret képzésére meghatározott határidő leteltét követően nyújtották be, vagy
b) a pályázó a 4/C. § (4) bekezdése szerinti igazolásokat nem nyújtotta be.”

 (2) Az R. 4/D. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A rangsorolás tekintetében előnyben kell részesíteni a pályázót, ha a pályázó vagy együttköltöző háztartásának 
valamely tagja keresőtevékenységet folytat vagy állását 2008. szeptember 30-át követően veszítette el, továbbá 
– rangsoregyenlőség esetén, a tartalékkeretbe tartozó pályázatok tekintetében – azt a pályázatot, amelyet korábbi 
időpontban nyújtottak be.”

5. § (1) Az R. 4/E. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  pályázatkezelő a  benyújtott pályázati adatlapok, valamint az  elvégzett környezettanulmány alapján 
a 3. mellékletben meghatározott időpontig döntési javaslatot készít a Program Bírálati Bizottság számára.”
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 (2) Az R. 4/E. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  Program Bírálati Bizottság a  3.  mellékletben meghatározott időpontig legfeljebb nyolcvan pályázat 
kiválasztásáról dönt.”

 (3) Az R. 4/E. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha
a) az  adott pályázati ütem tekintetében meghatározott benyújtási határidőn belül benyújtott nyertes pályázatok 
száma a (3) bekezdés szerint kiválasztható pályázatok számát nem éri el,
b) a lakhatási célú ingatlanba a nyertes pályázó nem költözik be, vagy
c) a lakhatási célú ingatlan megüresedik,
a Program Bírálati Bizottság a tartalékkeretből újabb pályázat kiválasztásáról dönt.”

6. §  Az R. 5. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A  Program keretében felépülő lakhatási célú ingatlanok esetében a  lakbér egy naptári hónapra számított 
mértéke a bérleti szerződés megkötésének évében
a) az 50 négyzetméter alapterületű ingatlan esetén nettó 16 800,0 forint,
b) az 58,7 és a 60 négyzetméter alapterületű ingatlanok esetén nettó 19 500,0 forint,
c) a 70 négyzetméter alapterületű ingatlan esetén nettó 21 100,0 forint.”

7. §  Az R. a következő 13. §-sal egészül ki:
„13. § (1) A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. 
rendeletnek az  Ócsán megvalósuló Szociális Családiház-építési Programmal összefüggő módosításáról szóló 
111/2013. (IV. 11.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr1.) megállapított II. pályázati ütem tekintetében – ha 
a pályázó eltérően nem nyilatkozik – határidőben benyújtott és érvényes pályázatnak kell tekinteni azt az I. ütemben 
benyújtott pályázatot is, amely a Módr1. hatálybalépését megelőző napon hatályos
a) 4/A.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  kényszerértékesítésre történő kijelölésre, a  kijelölés időpontjára vagy 
a jelzáloghitel-szerződés megkötésének időpontjára vonatkozóan, vagy
b) 4/A. § (1) bekezdés c) pontjában a lakóingatlan forgalmi értékére vonatkozóan
meghatározott feltételnek nem felelt meg, ha a pályázat az e rendeletnek a Módr1.-gyel megállapított rendelkezései 
alapján egyébként támogatható.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázatot benyújtó pályázó a pályázatkezelő felhívására a Módr1. hatálybalépését követő 
15 napon belül nyilatkozik arról, hogy a korábban benyújtott pályázatát a II. ütem tekintetében is fenntartja-e.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti pályázatot a  II. ütem tekintetében fenntartó pályázó esetében a  4/D.  § (4)  bekezdése 
szerinti környezettanulmányt nem kell ismételten elvégezni.”

8. § (1) Az R. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R. a 2. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

9. §  Az R.
a) 1. § 5. pontjában az „az e rendelet szerinti pályázati eljárásban nyertes adósnak elhelyezést biztosító lakhatási” 

szövegrész helyébe a „lakhatási” szöveg,
b) III. Fejezetének címében a „PROGRAM” szövegrész helyébe a „SZOCIÁLIS CSALÁDIHÁZ-ÉPÍTÉSI PROGRAM” 

szöveg,
c) 4/C. § (3) bekezdésében és 4/G. §-ában az „Az adós” szövegrész helyébe az „A pályázó” szöveg,
d) 4/C. § (6) bekezdésében az „a pályázatot benyújtó adós” szövegrész helyébe az „a pályázó” szöveg,
e) 4/D. § (2) bekezdésében az „adósok” szövegrész helyébe a „pályázók” szöveg,
f ) 4/D. § (4) bekezdésében az „az adósnál” szövegrész helyébe az „a pályázónál” szöveg
lép.

10. §  Hatályát veszti az R. 4/D. § (5) bekezdésében az „adós” szövegrész.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 111/2013. (IV. 11.) Korm. rendelethez

Az R. 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 3. sorral egészül ki:

(1 Ütem megjelölése A pályázat benyújtása

A Program Bírálati 

Bizottsága tagjai nevének 

közzététele

A döntési javaslat 

megtétele
A döntés meghozatala)

„3 II.
2013. május 10.;
a tartalékkeretre:

2013. december 31.
–

2013. június 15.,
ezt követően 

szükség szerint

2013. június 21.,
ezt követően 

szükség szerint”

2. melléklet a 111/2013. (IV. 11.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez

IGAZOLÁS
a lakóingatlan kényszerértékesítésre kijelöléséről, a lejárt és nem teljesített fizetési kötelezettségből 
eredő késedelmes tartozásról és a lakóingatlan hitelfelvételkor megállapított forgalmi értékéről

 1. Adós vagy zálogkötelezett adatai:
1.1. neve:  .................................................................................................................................................................................................................
1.2. születési neve:  ...............................................................................................................................................................................................
1.3. születési helye, ideje:  ..................................................................................................................................................................................
1.4. személyi igazolvány, vagy a  személyazonosság igazolására alkalmas más hatósági igazolvány száma: 
 ........................................................................................................................................................................................................................................

 2. Hitelező adatai:
2.1. megnevezése:  ...............................................................................................................................................................................................
2.2. címe:  .................................................................................................................................................................................................................
2.3. cégjegyzékszáma: ..........................................................................................................................................................................................

 3. Azon lakóingatlan adatai, amelyen a hitelező javára jelzálogjogot alapítottak:
3.1. természetbeni címe:  ...................................................................................................................................................................................
3.2. helyrajzi száma:  ............................................................................................................................................................................................

 4. Nyilatkozatok:
4.1. Nyilatkozunk, hogy a  3.  pont szerinti lakóingatlant pénzügyi intézményünk a  devizakölcsönök törlesztési 
árfolyamának rögzítéséről és a  lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. LXXV. törvény szerint 
kényszerértékesítésre
   kijelölte     nem jelölte ki.

4.2. Nyilatkozunk, hogy az 1. pont szerinti adósnak vagy zálogkötelezettnek a jelzáloghitel-szerződésből eredő lejárt 
és nem teljesített fizetési kötelezettségéből a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról 
szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 1.  § 1.  pont a)  alpontja szerinti időpontban vagy 
– a tartalékkeretre benyújtott pályázat esetén – az R. 1. § 1. pont b) alpontja szerinti időpontban 90 napot meghaladó 
késedelmes tartozása
   fennállt     nem állt fenn.
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4.3. Nyilatkozunk, hogy a  3.  pont szerinti lakóingatlan forgalmi értéke a  jelzáloghitel-szerződés megkötésekor 
a 25 millió Ft-ot
   nem haladta meg    meghaladta.

Kelt: ..................................................., ......................................

  ...................................................................... 
  a hitelező képviselőjének aláírása

  ...................................................................... 
  a hitelező megnevezése”
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V. A kormány tagjainak rendeletei

A vidékfejlesztési miniszter 24/2013. (IV. 11.) VM rendelete
a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendelet 
módosításáról

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, valamint az  élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (5) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, 
valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a), c) és 
k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár 
feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti 
fejlesztési miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendelet 
(a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1. Mezőgazdasági repülés: mezőgazdasági légi járművel történő, mező- vagy erdőgazdasági célú, növényvédő 
szerrel, növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termékkel vagy termésnövelő anyaggal végzett 
növényvédelmi, talajerő-gazdálkodási tevékenység.”

 (2) Az R. 2. § (1) bekezdése a következő 2a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„2a. Mezőgazdasági légi jármű üzemeltetője: az  a  természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli 
jogalany, aki mezőgazdasági légi járművet üzemeltet, tulajdonjoga vagy a  légi jármű használatára irányuló egyéb 
tartós jogviszony alapján, szolgáltatási célú mezőgazdasági repülés végzésére vagy végeztetésére.”

 (3) Az R. 2. § (1) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„4. Szakirányító: a légi permetezés megrendelője által megbízott, a növényvédelmi tevékenységről szóló jogszabályban 
meghatározott felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező, valamint az  I. forgalmi kategóriájú növényvédő 
szer saját célú felhasználására, illetve az azzal folytatott szolgáltatási tevékenységre jogosult személy.”

2. §  Az R. 3. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) A légi-mezőgazdasági engedélyt a NÉBIH visszavonja, ha a jogosult
a) a  mezőgazdasági légi jármű vezetését – a  mezőgazdasági kiképzését végző gyakornok légi jármű vezető 
kivételével – légi-mezőgazdasági engedéllyel nem rendelkezőnek a mezőgazdasági repülés során átengedi, vagy
b) az  e  rendeletben foglalt szabályokat a  mezőgazdasági repülés során megszegi, és ezzel a  környezetet vagy 
az emberi egészséget súlyosan veszélyezteti.
(7) Az  engedély visszavonásától számított egy éven belül új engedély nem adható ki. Az  engedély ismételt 
megadásának feltétele a (4) bekezdés szerinti vizsgának vagy a (4) bekezdés szerinti továbbképzés tematikájára épülő, 
azonos követelményszintű soron kívüli vizsgának az  engedély visszavonását követő letétele. A  soron kívüli vizsga 
eredményes letételét követően kiadott 4. melléklet szerinti ideiglenes engedély a kiadását követő négy évig hatályos.”

3. § (1) Az R. 3/A. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Légi permetezés akkor végezhető, ha az  adott naptári évre vonatkozó kijuttatási tervet (a továbbiakban: 
kijuttatási terv) a tervezett kezelés helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi 
igazgatósága (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi igazgatóság) engedélyezte. A kijuttatási terv engedélyezése 
iránt a  2.  melléklet szerinti kérelmet a  szakirányító nyújtja be. A  szakirányítónak a  terület kezelésére őt megbízó 
megrendelőnként, illetve földhasználónként külön kérelmet kell benyújtania.
(2) A légi permetezés akkor engedélyezhető, ha
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a) a termés mennyiségét, minőségét veszélyeztető károsító megjelenésével, illetve az ilyen hatású meteorológiai és 
egyéb természeti körülmény bekövetkezésével járó állapot a légi kijuttatáson kívüli más növényvédelmi módszerrel 
eredményesen nem hárítható el, vagy
b) a növényvédő szer földi úton történő alkalmazásával összehasonlítva a légi kijuttatás előnyösebb az egészségre és 
a környezetre gyakorolt kisebb hatása miatt.
(3) A  kijuttatási terv engedélyezése iránti kérelmet a  tervezett első légi permetezés megkezdése előtt legalább 
harminc nappal kell benyújtani. A kérelemben a (2) bekezdés alapján indokolni kell a légi permetezés, mint kijuttatási 
technika alkalmazását.”

 (2) Az  R. 3/A.  § (5)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és egyidejűleg a  § a  következő (6)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(5) Légi permetezés esetén a szakirányító a kezelés megkezdése előtt, de legkésőbb a kijuttatást megelőző munkanap 
délelőtt 9 óráig a növény- és talajvédelmi igazgatóságnál a 3. melléklet szerinti adattartalommal a légi munkavégzést 
bejelenti. A légi permetezés engedélyezett kijuttatási tervnek megfelelő elvégzéséért, az engedélyező határozatban 
foglalt, valamint a jogszabályban előírt egyéb kötelezettségek betartásáért a szakirányító felelős, amely nem érinti 
a légi jármű vezetőjének felelősségét.
(6) Növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termék légi kijuttatása, valamint talajerő-gazdálkodási 
mezőgazdasági repülés esetén a megrendelőnek az (5) bekezdésben foglaltak szerint a mezőgazdasági repülést be 
kell jelentenie.”

4. §  Az R. 3/B. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  termés mennyiségét, minőségét súlyosan veszélyeztető károsító megjelenésével, illetve ilyen hatású 
meteorológiai, természeti esemény bekövetkezésével járó állapot esetén el lehet térni az engedélyezett kijuttatási 
tervben foglaltaktól.
(2) Az  (1) bekezdés szerinti esetben a szakirányítónak a  tervezett légi permetezést a  légi permetezés kezdőnapját 
megelőző munkanap délelőtt 9 óráig a növény- és talajvédelmi igazgatóságnál a 2. melléklet szerinti tartalommal be 
kell jelentenie. A bejelentésben igazolni kell az (1) bekezdésben foglaltak fennállását, valamint a 3/A. § (2) bekezdés 
a) vagy b) pontja szerinti feltételek teljesülését. Amennyiben a növény- és talajvédelmi igazgatóság a bejelentésben 
foglaltakat nem tartja megalapozottnak, a légi permetezést a tervezett kezelést megelőzően megtiltja.”

5. §  Az R. 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A mezőgazdasági légi jármű vezetője a mezőgazdasági repülés megkezdése előtt meggyőződik a munkaterület 
levegőből való megmunkálásához szükséges munkafeltételek együttes meglétéről, amelynek megtörténtét és 
a felmerülő észrevételeit a repülési naplóba bejegyzi.
(2) Mezőgazdasági repülést a  légi jármű vezetője csak hiánytalan munkatérkép birtokában kezdheti meg, amely 
átvételének tényét a  munkatérképre fel kell jegyezni. A  munkatérkép tartalmazza különösen a  kezelésre kijelölt 
területeket, környező lakott területeket, a  kezelés szempontjából érzékeny növénykultúrákat, állattartó telepeket, 
állatok etetésére folyamatosan szolgáló rétet, legelőt, zöldtakarmányt termesztő helyeket, védett és fokozottan 
védett természeti területeket, a  felszíni és felszín alatti vizek védelme szempontjából érzékeny területeket, 
személy- és teherszállító útvonalakat, államhatárt, légvezetékeket és kiemelkedő tereptárgyakat. A munkatérképen 
a  szakirányító feltünteti a  mezőgazdasági repülés során kijuttatott készítményre, illetve a  kezelt terület 
elhelyezkedésére figyelemmel szükséges védőtávolságokat. Az  átadott munkatérképen mindent, ami a  repüléssel 
kapcsolatosan veszélyt jelenthet, piros színnel meg kell jelölni.
(3) A  mezőgazdasági repülés megkezdése előtt, illetve annak tartama alatt a  mezőgazdasági légi jármű vezetője 
vagy az általa megbízott személy figyelemmel kíséri a kezelt munkaterület 5 kilométeres körzetén belül az időjárási 
körülményeket – különösen a  hőmérséklet, szélirány, szélsebesség, páratartalom, felhőzet adatait – és az  észlelt 
adatokat az erre rendszeresített repülési naplóba óránként bejegyzi. Az adatok feljegyzését légi permetezés esetén 
a  szakirányító, más esetben a  megrendelő a  munkavégzés befejeztével aláírásával igazolja. A  mezőgazdasági légi 
jármű üzemeltetője a repülési naplót az utolsó bejegyzés időpontjától számított 5 évig megőrzi.”

6. §  Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) Mezőgazdasági légi járművel csak légi kijuttatásra engedélyezett növényvédő szer és növényvédő szernek 
nem minősülő növényvédő hatású termék juttatható ki.
(2) Mezőgazdasági repülés során a felhasznált készítményt az engedélyokiratban foglaltak szerint kell kijuttatni.”
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7. §  Az R. 10. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szakirányító köteles)
„a) a mezőgazdasági repülés megkezdése előtt a légi jármű vezetőjének írásban átadni a kijuttatásra kerülő készítmény 
megnevezését és a helyi viszonyokhoz igazodó felhasználási utasítását, légi permetezés esetén a kijuttatási tervet 
engedélyező határozat másolatát vagy a kijuttatási tervhez nem kapcsolódó egyedi légi permetezési bejelentést,”

8. § (1) Az R. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A mezőgazdasági légi jármű vezetőjének rendelkeznie kell az előírt egyéni védőeszközökkel. A mezőgazdasági 
légi jármű vezetője felelős a mezőgazdasági repülés, továbbá a növényvédő szer, növényvédő szernek nem minősülő 
növényvédő hatású termék és termésnövelő anyag kijuttatás-technikai szabályainak, valamint a  mezőgazdasági 
repülés megrendelője, illetve a szakirányító utasításainak betartásáért. A mezőgazdasági légijármű vezetője köteles 
a munkavégzést megtagadni, amennyiben a szakirányító a 10. § (2) bekezdése szerinti dokumentumokat, talajerő-
gazdálkodási mezőgazdasági repülés vagy növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termék kijuttatása 
esetén a mezőgazdasági repülés megrendelője az 5. § (2) bekezdése szerinti dokumentumokat részére nem adta át, 
illetve nem mutatta be.”

 (2) Az R. 11. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  légi jármű vezetője a  munkavégzést ideiglenesen felfüggeszti, leállítja, vagy a  szakirányítóval egyeztetve 
módosítja, ha azt a meteorológiai körülmények, a munkavégzés módja vagy egyéb veszélyhelyzet fellépése indokolja, 
és ennek tényét a repülési naplóba bejegyzi.”

 (3) Az R. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A mezőgazdasági légi jármű vezetőjének a 10. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felhasználási utasítást, a kijuttatási 
tervet engedélyező határozat másolatát vagy az egyedi légi permetezési bejelentést, valamint a 10. § (2) bekezdés 
b) pontja szerinti munkatérképet a repülési napló mellékleteként kell kezelnie.”

9. §  Az R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) A mezőgazdasági repülést úgy kell végrehajtani, hogy növényvédő szer, növényvédő szernek nem minősülő 
növényvédő hatású termék és termésnövelő anyag a kezelésre szánt területen kívül más területre ne kerüljön.
(2) Folyékony halmazállapotban kijuttatásra kerülő növényvédő szerrel, növényvédő szernek nem minősülő 
növényvédő hatású termékkel, illetve termésnövelő anyaggal végzett mezőgazdasági repülés csak elsodródásgátló 
szórófej használatával végezhető, olyan beállítással, amely biztosítja, hogy a  kezelendő kultúrára kerülő permetlé 
cseppek 50%-os térfogat szerinti átmérője legalább 200 µm.
(3) Gyomirtó, állományszárító és érésgyorsító szerek kijuttatása elsodródást csökkentő adalékanyag egyidejű 
alkalmazása mellett történhet.”

10. §  Az R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) Mezőgazdasági repülést – a munkaterületre való ki- és berepülés kivételével – tilos lakott terület, állattartó 
terület, felszíni víz, vízkivételi mű, működő települési szennyvíztisztító telep, fokozottan védett természeti terület, 
erdőrezervátum és bioszféra rezervátum magterülete felett végezni.
(2) Légi permetezés esetén – amennyiben az  engedélyokirat másként nem rendelkezik – lakott terület, valamint 
természetvédelmi terület határától legalább 100 méteres védőtávolságot kell tartani. Amennyiben a  szél lakott 
terület vagy természetvédelmi terület felé fúj, a védőtávolság legalább 300 méter.
(3) Amennyiben a mezőgazdasági repülés védett természeti területet vagy különleges rendeltetésű vadászterületet 
érint, a  kijuttatáshoz az  illetékes természetvédelmi, illetve vadászati hatóság engedélye szükséges, amelyet a  légi 
permetezés esetén a szakirányítónak, egyéb esetben a megrendelőnek kell előzetesen beszerezni.
(4) A  NÉBIH által megállapított nagy területre kiterjedő súlyos kár elhárítása érdekében lakott terület felett légi 
permetezés az engedélyokirata szerint közterületen felhasználásra és légi úton történő kijuttatásra is engedélyezett 
növényvédő szerrel végezhető. Erről a  települési önkormányzat jegyzőjét, a  fővárosi és megyei kormányhivatal 
népegészségügyi szakigazgatási szervét, valamint a helyben szokásos módon a lakosságot tájékoztatni kell.
(5) A munkaterületre való ki- és berepülés útvonalát úgy kell kijelölni, hogy az lehetőség szerint ne érintse az (1) és 
(3) bekezdésekben meghatározott, a munkatérképen jelölt területeket.
(6) Amennyiben a légi kijuttatásra engedélyezett növényvédő szer engedélyokirata nem tartalmaz légi kijuttatásra 
vonatkozó védőtávolságokat a kezelésre nem szánt területek vonatkozásában, az engedélyokiratban a földi kijuttatásra 
meghatározott védőtávolságok kétszeresét, de legalább 20 méter védőtávolságot kell alkalmazni. Amennyiben 
a  termésnövelő anyag vagy növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termék engedélyokirata nem 
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tartalmaz légi kijuttatásra vonatkozó védőtávolságot, lakott területtől és a  felszíni vizektől legalább 50 méteres 
védőtávolság betartása szükséges.”

11. §  Az R. 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Szőlő-, gyümölcskultúra és erdő 3000 méteres körzetében rügyfakadás után tilos hormonbázisú gyomirtó szert 
kijuttatni.
(2) Gyomirtó, állományszárító és érésgyorsító készítmény kijuttatása védett természeti terület felett – a  13.  § 
(3) bekezdésében meghatározott kivétellel – tilos.”

12. § (1) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
 (2) Az R. e rendelet 2. és 3. melléklete szerinti 3. és 4. melléklettel egészül ki.

13. §  Az R.
a) 1.  §-ában a „növényvédő szerrel vagy termésnövelő anyaggal” szövegrész helyébe a „növényvédő szerrel, 

növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termékkel vagy termésnövelő anyaggal” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdésében az „érvényes szakszolgálati” szövegrész helyébe a „hatályos szakszolgálati” szöveg,
c) 3. § (3) bekezdésében az „engedély érvényességét” szövegrész helyébe az „engedély hatályát” szöveg,
d) 5. § (4) bekezdésében a „mezőgazdasági légi jármű üzemben tartója” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági 

légi jármű üzemeltetője” szöveg,
e) 10.  § (5)  bekezdésében a  „munkavégzésével okozott” szövegrész helyébe a  „munkavégzésével, 

kijuttatástechnikai hibával okozott” szöveg,
f ) 10. § (6) bekezdésében a „(2)–(5) bekezdésekben” szövegrész helyébe az „(1)–(5) bekezdésekben” szöveg,
g) 11. § (1) bekezdést megelőző alcímében és a 11. § (1) bekezdésében a „mezőgazdasági légi jármű üzemben 

tartójának” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági légi jármű üzemeltetőjének” szöveg,
h) 15. § (2) bekezdésében a „Mezőgazdasági repülés” szövegrész helyébe a „Légi permetezés” szöveg
lép.

14. §  Hatályát veszti az R.
a) 10. § (2) bekezdés d) pontja és (3) bekezdése, valamint
b) 14. § (3) bekezdése.

15. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

16. §  Ez a rendelet a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról 
szóló 2009. október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikkének való megfelelést szolgálja.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 24/2013. (IV. 11.) VM rendelethez
„2. melléklet a 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendelethez

LÉGI PERMETEZÉS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM/BEJELENTÉS MINTÁJA

A kérelmet/bejelentést benyújtó szakirányító
neve:
címe:
eljárás alatti elérhetősége (telefon, fax, e-mail):
Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarai regisztrációs száma:

Légi permetezéssel érintett tábla/táblák

Időpont* Település Tábla

blokkazonosítója

Hrsz. Terület

(ha)

Kultúra Kijuttatandó készítmény

neve

Dózis

Az engedély kiadását, a  bejelentést megalapozó, a  légi permetezés szükségességének a  44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendelet 3/A.  § (2)  bekezdése szerinti 
indokolása, csatolt dokumentumok felsorolása (például károsító előrejelzési adatok, károsító felvételezési dokumentáció, a szükségesség egyéb bizonyítékai, térképvázlat):

A légi permetezésre a 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendelet
3/A. §-ában foglaltak miatt kerül sor** igen nem

A légi permetezésre a 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendelet
3/B. §-ában foglaltak miatt kerül sor** igen nem
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A tervezett kezelés közterületet érint-e?** igen nem
Amennyiben igen, úgy a lakosság tájékoztatási módjának leírása:

A tervezett kezelés védett természeti vagy különleges rendeltetésű
vadászterületet érint-e?**

igen nem

Amennyiben igen, a beszerzett hatósági engedélyt csatolni kell!
Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása
(pénzügyi teljesítés dokumentuma) csatolva:

igen nem

Kelt:

  ........................................................................ 
  kérelmező (szakirányító) aláírása

*-gal jelölt adatot a 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendelet 3/A. §-ában meghatározott kérelem esetén hónap-dekád pontossággal, 3/B. §-ában meghatározott bejelentés esetén pontos időpont megjelölésével kell 
megadni.
**-gal jelölt rész: a megfelelő aláhúzandó.”
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2. melléklet a 24/2013. (IV. 11.) VM rendelethez
„3. melléklet a 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendelethez

Bejelentés a mezőgazdasági repülés megkezdéséről

A bejelentő szakirányító/mezőgazdasági repülés megrendelőjének neve:
NMNK regisztrációs száma (szakirányító esetén):
Telefonos elérhetősége:
Mezőgazdasági repülést végrehajtó légi jármű üzemeltetőjének
neve:
címe:

Légi jármű*: merevszárnyú repülőgép helikopter

Légi permetezés esetén az engedélyező határozat száma:

Mezőgazdasági repüléssel érintett területek és a kijuttatandó készítmények adatai (az egybefüggő kezelendő területek külön területi sorszámok alatt felsorolva):

Terület sorszáma: I.
Időpont Település Tábla blokkazonosítója Hrsz. Terület (ha) Kultúra Kijuttatandó készítmény(ek) 

neve

Dózis

Mezőgazdasági repülés tervezett időtartama (óra, tól–ig):
Lehetséges felszálló helyek EOV rendszer szerinti koordinátái:

Kelt:

  ....................................................................................................................... 
  szakirányító/mezőgazdasági repülés megrendelőjének aláírása

*-gal jelölt rész: a megfelelő aláhúzandó.”
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3. melléklet a 24/2013. (IV. 11.) VM rendelethez
„4. melléklet a 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendelethez

A LÉGI-MEZŐGAZDASÁGI IDEIGLENES ENGEDÉLY MINTÁJA

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Sorszám: …
Légi-mezőgazdasági munkavégzésre jogosító ideiglenes engedély

Név:
Anyja neve:
Lakóhely:
Személyi igazolvány száma:

Az ideiglenes engedély tulajdonosa a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló miniszteri rendelet 3. §-ában 
foglalt előírásoknak eleget tett.
Az ideiglenes engedély a kiállításától számított négy évig hatályos.

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

  ............................................. 
  aláírás”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 162/2013. (IV. 11.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

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

a brit–magyar kapcsolatok erősítéséért, a vallásközi párbeszéd előmozdításáért végzett több évtizedes tevékenysége 
elismeréseként
Anthony Bailey, az Eligo International Limited PR szakembere részére,

a Magyarország és Tajvan közötti kétoldalú kapcsolatok megalapozása és fejlesztése érdekében végzett tevékenysége 
elismeréseként
dr. Kao An-Pang, a tajvani Kainan Egyetem rektora, a Kínai Gazdaságkutató Intézet elnöke részére,

az 1956-os forradalom és szabadságharc, a  magyar bajtársiasság eszméiért, az  egyetemes emberi értékekért és 
a magyar érdekek érvényre juttatása érdekében tanúsított bátor kiállása elismeréseként
Palocsay Huba, a Saar-vidéki Tartományi Bíróság nyugalmazott gazdasági kollégiumi vezető bírója részére,

Magyarország iránti elkötelezettségéért, a  magyar–német tudományos kapcsolatok erősítéséért és bővítéséért 
végzett több éves tevékenysége elismeréseként
Ungvári László, a Technische Hochschule Wildau rektora részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE
 polgári tagozata;

a magyar–német gazdasági együttműködés fejlesztése terén szerzett érdemei elismeréseként
Frank Malis, az Aacheni Ipari és Kereskedelmi Kamara külgazdasági igazgatója részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE
 polgári tagozata;

a magyar–szász gazdasági együttműködési projektek előkészítése és megvalósítása érdekében végzett tevékenysége 
elismeréseként
Péter Szénássy, a Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH projektvezetője, osztályvezető-helyettes részére a

 MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2013. március 28.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. április 4.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01671/2013.
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A köztársasági elnök 163/2013. (IV. 11.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § 
(3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének a fenntartóval egyetértésben tett javaslatára – dr. Yossi 
Korazim-Kőrösyt, a Wesley János Lelkészképző Főiskola főiskolai tanárát 2013. április 1. napjával egyetemi tanárrá 
kinevezem.

Budapest, 2013. március 26.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. április 5.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/01436-3/2013.

A köztársasági elnök 164/2013. (IV. 11.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § 
(3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének a fenntartóval egyetértésben tett javaslatára – dr. Michael 
Mosert, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi docensét 2013. április 1. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2013. március 26.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. április 5.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/01436-1/2013.
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A köztársasági elnök 165/2013. (IV. 11.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § 
(3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének a fenntartóval egyetértésben tett javaslatára – dr. Szalma 
Józsefet, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi docensét 2013. április 1. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2013. március 26.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. április 5.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/01436-2/2013.

A Kormány 1194/2013. (IV. 11.) Korm. határozata
a Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében egyes szociális célú, integrált városrehabilitációs témájú 
kiemelt projektötletek akciótervi nevesítéséről

A Kormány
 1. elfogadja az 1. melléklet szerint

a) az NYDOP-3.1.1/B2-12-k1-2013-0001 azonosító számú „Szociális városrehabilitáció Zalaegerszegen” című,
b) az NYDOP-3.1.1/B2-12-K1-2013-0002 azonosító számú „Ligetváros szociális célú rehabilitációja” című,
c) az NYDOP-3.1.1/B2-12-K1-2013-0003 azonosító számú „Körmendi út – Óperint utcai szociális célú rehabilitáció” 

című,
d) az NYDOP-3.1.1/B2-12-K1-2013-0004 azonosító számú „Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon” 

című
projektötletek kiemelt projektként történő akciótervi nevesítését az ott szereplő maximális elszámolható közkiadással,

 2. hozzájárul az 1. melléklet szerinti kiemelt projektek támogatási szerződéseinek – a projektötletek 2013. július 31-ig 
történő részletes kidolgozását, projektjavaslatként a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez történő benyújtását és azok 
értékelését követően – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 
általi megkötéséhez.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1194/2013. (IV. 11.) Korm. határozathoz

A Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011–2013-as Akciótervében nevesítésre kerülő kiemelt projektek

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Akciótervi nevesítés 

elszámolható 

közkiadás1 összege 

(Ft)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

NYDOP-3.1.1/
B2-12-k1-
2013-0001

Szociális 
városrehabilitáció 
Zalaegerszegen

Zalaegerszeg 
Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

410 498 790

A fejlesztés keretében összesen 57 db 
lakás felújítása történik meg. A Nyugdíjas 
Otthonházban a belső lift és az épület 
tetőzetének felújítására kerül sor, 
a homlokzati hőszigetelés és a nyílászárók 
cseréje történik meg és felújításra kerül 
a pihenőudvar valamint orvosi szoba kerül 
kialakítása az épületben. Az Önkormányzat 
58 db új parkolót alakít ki és 400 m2 megújult 
zöldfelület jön létre az akcióterületen. 
A tömbbelső-rehabilitáció ésszerű 
térhasználatot, megközelíthetőséget és 
parkolási lehetőséget biztosít a Petőfi Iskola, 
a Belvárosi Óvoda és Bölcsőde, a szociális 
klub, valamint az érintett társasházak 
részére. Megújul a Szociális klub épülete, 
mely jótékony hatással lesz az itt élők 
életkörülményeire, közvetve pedig társadalmi 
integrációjuk sikerességére. A kapcsolódó 
„soft” elemek keretében megvalósul:  
Tiszta - Virágos Város akció, bűnmegelőzési 
program, Szociális infópont, egészségügyi 
akciók, Kreatív Műhely és foglalkoztatási-
rehabilitáció a pszichiátriai és 
szenvedélybetegek részére.

Akciótervi nevesítést követő projektfejlesztés feltételei:
a) Ki kell egészíteni az Integrált Városfejlesztési Stratégiát 
egy olyan függelékkel, amely tartalmazza a tervezett új 
szociális városrehabilitációs akcióterületet.
b) El kell készíteni a parkolási koncepciót, amelyben 
tisztázni kell, hogy a kialakítandó parkolóhelyek milyen 
kihasználtsággal működnek majd.
c) Át kell dolgozni a „soft” elemeket az igényfelmérés 
eredményeinek birtokában, és azokat a feltárt 
szükségletekhez kell igazítani, különös tekintettel 
a „Kreatív Műhely” és „Foglalkoztatási Rehabilitáció” 
projektelemek szükségességére, célcsoportjaira.

1 Elszámolható közkiadásnak minősül a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről 
szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 16a. pontja alapján a megítélt támogatáson kívül a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 6. § (1) bekezdés a)–f ) pontja alapján ajánlatkérőnek minősülő közszféra 
szervezet kedvezményezett által biztosítandó önerő összege is. Nem közszféra szervezet esetén az elszámolható közkiadás összege a megítélt támogatás összegével egyezik meg.
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Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Akciótervi nevesítés 

elszámolható 

közkiadás1 összege 

(Ft)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

NYDOP-3.1.1/
B2-12-K1-
2013-0002

Ligetváros 
szociális célú 
rehabilitációja

Nagykanizsa 
Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

412 500 000

A fejlesztés keretében egy lakóépület felújítása 
révén 24 szociális bérlakás újul meg közel  
137 millió forintért. Megvalósul a Nagykanizsai 
Városi Uszoda felújítása és energetikai 
korszerűsítése, valamint a Ligetvárosi óvoda 
felújítása. Épül 580 m kerékpárút és 127 m 
járda, valamint közvilágítás és térfigyelő 
kamerarendszer kiépítése történik meg. A helyi 
foglalkoztatási kezdeményezésekbe  
10 fő hátrányos helyzetű ember bevonására 
kerül sor, 2 új munkahely jön létre.
Ezen kívül a következő „soft” projektek 
valósulnak meg: Rehabilitációs honlap/
alhonlap, Foglalkoztatási-képzési program, 
Kreatív műhely fiataloknak, egészséges 
életmód előadások, Táncház és szobaszínház 
foglalkozások, párkapcsolatra és az egészséges 
szexualitásra felkészítő csoportfoglalkozás, 
általános, információs szolgáltatás/tanfolyam 
valamint jogsegély szolgálat működtetése 
az akcióterület lakói számára továbbá 
programalap működtetése.

Akciótervi nevesítést követő projektfejlesztés feltételei:
a) Meg kell vizsgálni és be kell mutatni a Csengery u. 
117. szám alatti szociális bérház fűtéskorszerűsítésének 
műszaki tartalmát, arra való tekintettel, hogy 
a gázkonvektorok és az elektromos fűtőtestek helyett 
van-e lehetőség korszerűbb központi gázkazán, 
vagy lakásonként beépítésre kerülő fűtési rendszer 
kialakítására.
b) El kell készíteni a tervezett fejlesztésekre 
az igényfelmérést és az uszodafejlesztésre 
a kihasználtsági tervet.
c) Át kell dolgozni a „soft” elemeket az igényfelmérés és 
a kihasználtsági terv eredményeinek birtokában a feltárt 
szükségletekhez igazodva.
d) Egyértelműen el kell különíteni a „soft” elemeken 
belül a programalap tevékenységeit és azokat 
a költségvetésben külön soron kell szerepeltetni.
e) Be kell mutatni a „soft” elemek tervezett helyszíneit, 
illetőleg olyan közösségi elérésű helyiségeket kell 
megjelölni, amelyek a tevékenységek megvalósítására, 
fogadására alkalmasak.
f ) Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy 
az akcióterületen található felnőtt képző intézmény 
konzorciumi partnerként bevonható-e a projektbe.
g) Felül kell vizsgálni az indikátorok esetében vállalt 
célértékeket az akadálymentesítés, új funkciók száma 
esetében, és a „soft” tevékenységek eredményeinek 
pontosabb mérésének tekintetében új indikátorokat kell 
meghatározni.
h) Alkalmazni kell a városfejlesztő társaság szervezetén 
belül szociális/társadalmi problémákkal foglalkozó 
munkatársat, ezáltal biztosítva a „soft” programelemek 
relevanciáját és szakmai minőségét.
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Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Akciótervi nevesítés 

elszámolható 

közkiadás1 összege 

(Ft)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

NYDOP-3.1.1/
B2-12-K1-
2013-0003

Körmendi út – 
Óperint utcai 
szociális célú 
rehabilitáció

Szombathely 
Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

412 481 408

A szociális célú városrehabilitációs program 
során az Óperint u. 18. szám alatti 52 db 
szociális bérlakásnak helyet adó társasház 
felújítása, energetikai korszerűsítése, 
az Evangélikus templom homlokzati felújítása 
és a Református templom homlokzati felújítása 
történik meg. Sor kerül egy körforgalmi 
csomópont kialakítására, gyalogátkelő helyek 
felújítására és világítás korszerűsítésére 
valamint 2900 m2 zöldfelület fejlesztésre. 
A helyi foglalkoztatási kezdeményezésekbe 
10 fő hátrányos helyzetű ember bevonása 
történik, 2 új munkahely jön létre. Helyi 
társadalmi akciókban résztvevők száma 170 fő. 
Az akcióterületen egy nonprofit információs 
iroda is kialakításra kerül, ahol helyet kap 
a Család és esélyteremtési önkéntes ház, Logó 
Ifjúsági Szolgálat, civil információs és önkéntes 
központ és a Savaria Városfejlesztési Kft.
A megvalósuló „soft” tevékenységek: 
szabadidős, kulturális programok szervezése, 
kézműves, tánc-, és mozgás foglalkozások 
fiataloknak, szemléletformáló előadások, helyi 
termékbemutató, idegen nyelvű képzések 
tartósan munkanélküliek számára, gyermekek 
nyári táboroztatása, foglalkoztathatóságot 
segítő kompetenciák fejlesztése, szakképzés 
és foglalkoztatás lehetőségét biztosító 
szolgáltatások.

Akciótervi nevesítést követő projektfejlesztés feltételei:
a) Be kell mutatni az akcióterületi tervben, hogy hogyan 
oldható meg a lakók elhelyezése a munkálatok ideje 
alatt.
b) Felül kell vizsgálni az output indikátorokat. Kérjük 
törölni a felújított templomok száma indikátort, ugyanis 
a fejlesztéssel érintett épületek száma című indikátorba 
beletartozik.
c) Igényfelmérést kell készíteni a „soft” projektelemekre 
való fogadókészségre vonatkozóan a célcsoport 
pontosítására, és ennek eredményeit felhasználva 
át kell dolgozni a „soft” projektelemeket úgy, hogy 
a területen élők érdeklődésére számot tartó, és számukra 
hasznosuló „soft” projektelemek kerüljenek támogatásra.
d) Be kell mutatni a megvalósítást érintő kockázatokat, 
és azok hatását részletesen kifejteni.
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Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Akciótervi nevesítés 

elszámolható 

közkiadás1 összege 

(Ft)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

NYDOP-3.1.1/
B2-12-K1-
2013-0004

Szociális 
városrehabilitáció 
a soproni 
Kurucdombon

Sopron Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata

412 499 810

A projekt megvalósításával 4 db műszakilag 
erősen elavult 1965-ben épült épület teljes 
körű, energiahatékonysági felújítása, a bennük 
lévő 37 db, 100% önkormányzati tulajdonú 
bérlakás korszerűsítése, összkomfortosítása 
történik meg. Megvalósul a Halász Miklós 
Sportcsarnok energiahatékonysági 
korszerűsítése. Felújítás és bővítés révén 
1200 m2 játszótér és 350 m2 bébi játszótér 
kerül kialakításra. A helyi foglalkoztatási 
kezdeményezésekbe 2 fő hátrányos helyzetű 
ember bevonása történik, 2 új munkahely jön 
létre. A következő „soft” elemek valósulnak 
meg: bővített életvezetési-szociális-
gyermekjóléti szolgáltatások, Kurucdombi 
Nyári Vakáció, Programalap.

Akciótervi nevesítést követő projektfejlesztés feltételei:
a) Meg kell vizsgálni és be kell mutatni a tervezett 
beavatkozásokkal kapcsolatban az időskorúak specifikus 
igényeit, és azokat figyelembe véve véglegesíteni 
a projekttartalmakat a projektfejlesztés során.
b) Be kell mutatni a „soft” projektelemek és 
a nyilvánossági munka helyiség igényeit 
az akcióterületen, megvizsgálva a Halász Miklós 
Sportcsarnok erre való hasznosításának lehetőségét is.
c) Be kell mutatni, hogy milyen bérleti díjrendszer 
kidolgozásával biztosítja a lakosság megtartását 
a megújított bérlakások vonatkozásában.
d) Be kell mutatni az aktuális munkanélküli létszámot 
az akcióterületen, és ehhez kapcsolódóan a kötelezően 
megvalósítandó akcióterületi közmunkás foglalkoztatási 
program tervezett tartalmát.
e) Részletesen ki kell dolgozni a „soft” elemeket, 
figyelembe véve az akcióterületen található időskorú 
lakosság igényeit is.
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A Kormány 1195/2013. (IV. 11.) Korm. határozata
a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési időszakra vonatkozó határon átnyúló  
együttműködési programok tervezésével kapcsolatos hosszú- és középtávú fejlesztési elképzelésekről,  
valamint az operatív programok nemzetközi egyeztetésének alapját képező kulcsprioritás-javaslatokról

A Kormány felhívja a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési időszakban végrehajtandó határ menti programok tervezésében 
érintett minisztereket, hogy a határ menti operatív programok előkészítésére létrehozott nemzetközi tervezési munkacsoportokban

a) a gazdaságfejlesztés (különös tekintettel a KKV fejlesztésre és K+F+I fejlesztésekre),
b) a hiányzó közlekedési kapcsolatok felszámolása,
c) a foglalkoztatás elősegítése,
d) a környezetvédelem és az energiahatékonyság, valamint
e) az intézményfejlesztés,
mint fejlesztési célok támogatását képviseljék az egyes határ menti térségek adottságaira, igényeire és lehetőségeire 
tekintettel.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 közigazgatási és igazságügyi miniszter
 Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1196/2013. (IV. 11.) Korm. határozata
a FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság rendezési jogának 
megszerzése érdekében a Magyar Úszó Szövetség által benyújtandó pályázat előkészítésének 
támogatásával összefüggő kormányzati intézkedésről

 1. A Kormány támogatja a Magyar Úszó Szövetségnek a FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi 
Világbajnokság megrendezésére vonatkozó pályázatát, amelynek sikere érdekében az  államháztartásról szóló  
2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján összesen 80,0 millió forint–a Magyar Úszó Szövetség által fizetendő 
összesen 10,0 ezer USD-nak megfelelő pályázati regisztrációs díjat, valamint a Magyar Úszó Szövetség új székházának 
kialakításával összefüggő költségeket is tartalmazó összeg – 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el 
elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezet, 13. Sportintézmények cím, 2. Nemzeti Sportközpontok alcím javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség 
fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.
Az átcsoportosítás tekintetében:

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere,
 kiemelt sportlétesítmény fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati 

feladatok ellátásért felelős kormánybiztos
Határidő: 2013. szeptember 30.
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 2. A  Kormány felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  Magyar Úszó Szövetség sikeres pályázata esetén  
– a  nemzetgazdasági miniszterrel és a  kiemelt sportlétesítmény fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő 
kormányzati feladatok ellátásért felelős kormánybiztossal együttműködésben – készítsen előterjesztést a  FINA 
2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésével összefüggő állami 
szerepvállalásról.

Felelős: emberi erőforrások minisztere,
 nemzetgazdasági miniszter
 kiemelt sportlétesítmény fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati 

feladatok ellátásért felelős kormánybiztos
Határidő: a pályázat elnyerését követő 30 nap

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1196/2013. (IV. 11.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

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

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
13 Sportintézmények

298224 2 Nemzeti Sportközpontok
1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 60,0
2 Felhalmozási költségvetés

2 Felújítások 20,0
XI. Miniszterelnökség

297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -80,0

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

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

szám név neve áthúzódó
hatása

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

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

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
13 Sportintézmények

298224 2 Nemzeti Sportközpontok 80,0

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 80,0 80,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

1 példány

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

1. melléklet a        /2013. (       ) Korm. határozathoz

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

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

1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma
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A Kormány 1197/2013. (IV. 11.) Korm. határozata
a Budapesti Európai Ifjúsági Központ épületével kapcsolatosan Magyarországot terhelő költségek 
fedezetének biztosítása érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva az  ifjúságpolitikával összefüggő egyes közfeladatok ellátásában bekövetkezett szervezeti változásra 
figyelemmel, a  Budapesti Európai Ifjúsági Központ épületével kapcsolatosan Magyarországot terhelő költségek 
fedezetének biztosítása érdekében a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
igazgatása cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 15. Közigazgatási 
és Igazságügyi Hivatal cím javára 23 934 ezer forint tartós jellegű átcsoportosítását rendeli el az 1. melléklet szerint.

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
közigazgatási és igazságügyi miniszter 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1197/2013. (IV. 11.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

ezer forintban
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
005214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások -22 434 -4 866

2 Felhalmozási költségvetés
2 Felújítások -1 500 0

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
294213 15

1 Működési költségvetés 22 434 4 866
3 Dologi kiadások

2 Felhalmozási költségvetés
2 Felújítások 1 500 0

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

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

szám név neve áthúzódó
hatása

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

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

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
005214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása -23 934 -4 866

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
294213 15 23 934 4 866

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos 19 941 4 984 7 479 7 478
Állami Számvevőszék teljesítményarányos 1 500
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 2 493 2 493
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    b.) a következő év költségvetésébe beépülő

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

212/2010. (VII. 1.) Korm. 
rendelet

212/2010. (VII. 1.) Korm. 
rendelet

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    b.) a következő év költségvetésébe beépülő

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

1 példány
2 példány

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
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A Kormány 1198/2013. (IV. 11.) Korm. határozata
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból fizetendő 2013. évi egységes területalapú támogatáshoz 
nyújtandó átmeneti nemzeti támogatás költségvetési forrásáról

A Kormány egyetért azzal, hogy az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból fizetendő 2013. évi egységes 
területalapú támogatás nemzeti forrásból történő kiegészítése céljából – a  közös agrárpolitika keretébe 
tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak 
megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az  
1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet 133a.  cikkében foglaltak végrehajtása 
érdekében – a  vidékfejlesztési miniszter a  2014. évi központi költségvetés terhére legfeljebb 25 milliárd forint 
összeghatárig kötelezettséget vállaljon.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1199/2013. (IV. 11.) Korm. határozata
a Nagybiztonságú adatközpont (CERN@WIGNER) létrehozásának támogatása a Kutatási Technológiai  
és Innovációs Alapból a CERN LHC számításigényeinek segítésére című 1125/2012. (IV. 25.) Korm. határozat 
módosításáról

A Kormány a  Nagybiztonságú adatközpont (CERN@WIGNER) létrehozásának támogatása a  Kutatási Technológiai 
és Innovációs Alapból a  CERN LHC számításigényeinek segítéséről szóló 1125/2012. (IV. 25.) Korm. határozatot 
a következő 3. ponttal egészíti ki:
„3. A Kormány felhívja a fejlesztéspolitikáért felelős minisztert, hogy a Nagybiztonságú Adatközpont (CERN@WIGNER) 
– az  Európai Nukleáris Kutatási Szervezet céljaira átmenetileg nem használt – kapacitásainak nem gazdasági célú 
igénybevételéről, annak feltételei, különösen időtartama és kapacitás igénye meghatározása mellett rendelkezzen.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1200/2013. (IV. 11.) Korm. határozata
a KÖZOP-3.5.0-09-2010-0010 azonosító számú [„4. sz. főút 209+4200-216+455 km szelvények, 
Hajdúszoboszló elkerülő – Debrecen elkerülő (M35 autópálya Déli csomópont) közötti szakaszának  
11,5 tonnás tengelyterhelésre történő burkolaterősítése és kiegészítő tervezési feladatok elvégzése” című] 
kiemelt projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  KÖZOP-3.5.0-09-2010-0010 azonosító számú, „4. sz. főút 209+4200-216+455 

km szelvények, Hajdúszoboszló elkerülő – Debrecen elkerülő (M35 autópálya Déli csomópont) közötti szakaszának  
11,5 tonnás tengelyterhelésre történő burkolaterősítése és kiegészítő tervezési feladatok elvégzése” című kiemelt 
projekt támogatási összegének – a  nyertes ajánlatban szereplő árajánlat figyelembevételével – legfeljebb bruttó 
764 049 212 Ft-tal történő megnövelését,

 2. hozzájárul az 1. pont szerinti kiemelt projekt támogatási szerződés módosításának – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Közlekedési Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1200/2013. (IV. 11.) Korm. határozathoz

Projekt azonosító 

száma Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Eredeti támogatási 

szerződés aláírása

Eredeti támogatási 

összeg

(bruttó Ft)

Felmerült költség-

növekmény összege

(bruttó Ft)

Projekt megnövelt 

támogatási összege

(bruttó Ft)

Projekt rövid bemutatása

KÖZOP-3.5.0-09-
2010-0010

4. sz. főút 209+4200-216+455 km 
szelvények, Hajdúszoboszló elkerülő 
– Debrecen elkerülő (M35 autópálya 
Déli csomópont) közötti szakaszának 
11,5 tonnás tengelyterhelésre történő 
burkolaterősítése és kiegészítő tervezési 
feladatok elvégzése

NIF Zrt. 2011.07.25. 1 051 906 296 764 049 212 1 815 955 508

4. sz. főút érintett 
szakaszának 11,5 t 
teherbíró képességű 
burkolaterősítése
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A Kormány 1201/2013. (IV. 11.) Korm. határozata
a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú („Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, 
átalakítása-zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok 
beszerzésével”) című projekt támogatásának jóváhagyásáról és a Közlekedési Operatív Programban  
új kiemelt projektjavaslatként történő akciótervi nevesítéséről

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú, „Kecskemét város közösségi 

közlekedés fejlesztése, átalakítása-zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok 
beszerzésével” című egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot,

 2. elfogadja az  1.  pont szerinti projektnek a  Közlekedés Operatív Programban történő akciótervi nevesítését, és 
hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedés Operatív Program Irányító Hatósága a projekt 
támogatási szerződését megkösse.

Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:  azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



49538 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2013. évi 62. szám
 

1. melléklet az 1201/2013. (IV. 11.) Korm. határozathoz

Projekt azonosító 

száma 
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projek támogatási 

összege (Ft)

Projekt támogatási 

intenzitása
Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

KÖZOP-5.5.0-09- 
11-2012-0022

Kecskemét 
város közösségi 

közlekedés 
fejlesztése, 

átalakítása-zéró 
emissziós zóna 
megteremtése 

soros hibridhajtású 
alacsonypadlós 

autóbuszok 
beszerzésével

Kecskemét 
Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
5 948 153 000 94,35%

Kecskemét város területén zéró emissziós 
zóna kerül kijelölésre. Ehhez kapcsolódóan 
átgondolásra kerül a városi parkolási és 
közlekedési rendszere. A kijelölt zónát 
körülvevő területekről érkező vonalakra 25 db 
soros hibridbusz kerül beszerzésre a projekt 
keretén belül. Az új környezettudatos 
helyi autóbuszjáratok üzemi kiszolgálását 
biztosító új autóbusz telephely kerül 
kiépítésre. A közlekedési menetrend teljes 
körű felülvizsgálata a mai és a jövőbeni 
kihívásokhoz igazodva valósul meg, 
figyelemmel a déli iparterület fejlesztési 
igényeit. 
Az új helyi környezettudatos 
autóbuszvonalak mentén az érintett 
megállóhelyek átépítésére, átalakítására is 
sor kerül. 
Továbbá sor kerül az ITS utastájékoztatási 
rendszer kiépítésére, intelligens 
utastájékoztató tábla 77 db megállóhelyen 
történő kihelyezésére.

1. A Projektgazdának a projekt megvalósítása 
során egyeztetnie kell az érintett 
szervezetekkel (különösen NIF Zrt., Volán) 
a kettős finanszírozás  
és a más európai uniós forrásból 
megvalósuló projektek fenntartási időszaka 
megsértésének elkerülése érdekében.
2. A megvalósíthatósági tanulmányban 
szereplő műszaki tartalom és jelen 
projektjavaslat műszaki tartalma eltérő, 
ezért szükséges a pénzügyi költség-haszon 
elemzés elkészítése jelen projektjavaslat 
műszaki tartalmának figyelembevételével. 
Amennyiben változik a támogatási 
intenzitás, annak megfelelően módosítandó 
a támogatási szerződés.
3. A projektmenedzsment-költségek 
megfelelő lehatárolására, annak 
elszámolhatóságához,  
a Közreműködő Szervezettel (KSZ) 
egyeztetett önköltség-számítási szabályzat 
összeállítása és  
KSZ általi elfogadása szükséges.
4. A támogatói döntés meghozatalának 
napjától számított 30 napon belül történjen 
meg a támogatási szerződés aláírása.
5. Az első kifizetési kérelem benyújtásának 
feltétele a projekt ütemezésének aktualizálása 
a kapcsolódó projektek ütemezésének 
figyelembevételével.
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A Kormány 1202/2013. (IV. 11.) Korm. határozata
a KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-0001 azonosító számú („M44 autóút építése Kecskemét–Békéscsaba-nyugat 
csomópontok között” című) előkészítési projekt Közlekedés Operatív Programban történő  
akciótervi nevesítéséről és támogatási összeg növelésének jóváhagyásáról

A Kormány
 1. az 1. melléklet szerint

a) elfogadja a  KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-0001 azonosító számú, „M44 autóút építése Kecskemét–Békéscsaba- 
nyugat csomópontok között” című előkészítési projekt kiemelt projektként történő akciótervi nevesítését, és

b) jóváhagyja az a) alpont szerinti kiemelt projekt támogatási összegének megnövelését,
 2. hozzájárul az 1. pont szerinti kiemelt projekt támogatási szerződés módosításának – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1202/2013. (IV. 11.) Korm. határozathoz

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Eredeti támogatási 

szerződés aláírása

Eredeti támogatási 

összeg 

(bruttó Ft)

Felmerült költség-

növekmény összege 

(bruttó Ft)

Projekt megnövelt 

támogatási összege 

(bruttó Ft)

Projekt rövid bemutatása

KÖZOP-3.5.0-09- 
11-2011-0001

M44 autóút 
építése 

Kecskemét- 
Békéscsaba- 

nyugat 
csomópontok 

között

NIF Zrt. 2011.09.09. 3 882 182 750 6 980 520 599 10 862 890 349 A projekt az M44 gyorsforgalmi út 
előkészítésére irányul. A beruházás 
tartalmazza megvalósíthatósági 
tanulmány, engedélyezési és 
kiviteli tervek elkészítését, valamint 
a területszerzés feladatait.
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A Kormány 1203/2013. (IV. 11.) Korm. határozata
a TÁMOP-3.1.13-12-2013-0001 azonosító számú („A testnevelés új stratégiájának és fizikai állapot új mérési 
rendszerének kialakítása és az önkéntes részvétel ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprogramok 
szervezésében” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az 1. mellékletben szereplő egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot,
 2. elfogadja az 1. pont szerinti projekt kiemelt projektként történő akciótervi nevesítését az 1. mellékletben szereplő 

maximális elszámolható közkiadással,
 3. hozzájárul az 1. pont szerinti kiemelt projekt támogatási szerződésének – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán 

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1203/2013. (IV. 11.) Korm. határozathoz

Projekt 

azonosító száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Akciótervi nevesítés 

elszámolható közkiadás1 

összege 

(Ft)

Projekt rövid bemutatása

TÁMOP-3.1.13-12-

2013-0001

A testnevelés új stratégiájának és 

fizikai állapot új mérési rendszerének 

kialakítása és az önkéntes részvétel 

ösztönzése a komplex iskolai 

testmozgásprogramok szervezésében

Magyar Diáksport 

Szövetség
2 200 000 000

A fejlesztés célja a közoktatásban 

a testmozgással kapcsolatos pozitív 

attitűd kialakításának elősegítése.

1 Elszámolható közkiadásnak minősül a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból 
és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 16a. pontja alapján 
a megítélt támogatáson kívül a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 6. § (1) bekezdés a)–f ) pontja alapján ajánlatkérőnek minősülő közszféra 
szervezet kedvezményezett által biztosítandó önerő összege is. Nem közszféra szervezet esetén az  elszámolható közkiadás összege a  megítélt 
támogatás összegével egyezik meg.
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.
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