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III. Kormányrendeletek

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

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

I. Fejezet 
ÁltalÁnos rendelkezések

1. A rendelet alkalmazási köre

1. §  E  rendeletet kell alkalmazni a  Magyarország által az  Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt 
kötelezettséggel összefüggő vagy az Európai Unió jogi aktusából következő, a Kormány által a nemzeti fejlesztési 
miniszter (a  továbbiakban: miniszter) hatáskörébe utalt beruházásokra, illetve a  beruházások megvalósításában 
részt vevő szervezetekre.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában
1.  kedvezményezett: a rendelet hatálya alá tartozó beruházások kedvezményezettje,
2. konzorcium: 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 [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] 2.  § (1)  bekezdés 16.  pontjában 
meghatározott fogalom,

3. konzorciumvezető: konzorcium kedvezményezett esetén a  konzorciumi szerződésben ekként nevesített 
személy,

4. közreműködő szervezet: a  4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdés 17.  pontjában meghatározott 
szervezet,

5. projektfelügyelő: az egyes beruházások megvalósítását támogató szakértő,
6. támogatási szerződés: a  4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdés 27.  pontjában meghatározott 

szerződés.

II. Fejezet  
az Intézkedések végrehajtÁsÁnak szervezetrendszere

3. A miniszterek feladatai

3. § (1) A  miniszter elsődleges feladata a  Kormány által a  hatáskörébe utalt beruházások határidőben történő 
megvalósításának e rendelet szerinti intézkedések útján történő elősegítése.

 (2) A miniszter
a) összehangolja az 1. §-ban meghatározott beruházásokkal kapcsolatban hatáskörrel rendelkező intézmények 

tevékenységét, módszereket és követelményeket dolgoz ki a támogatáspolitikai intézkedésekhez,
b) folyamatosan figyelemmel kíséri az  1.  §-ban meghatározott beruházások megvalósítását, összehangolja 

a  fejezeti kezelésű előirányzatokból juttatott támogatások, az  európai uniós támogatások és költségvetési 
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források felhasználását, nyomon követi a  rendelet hatálya alá tartozó intézkedések hatásait és azokról 
a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságot (a továbbiakban: NFK) hathavonta tájékoztatja,

c) javaslatot tesz az NFK útján a Kormány részére a rendelet hatálya alá tartozó beruházások megvalósításával 
kapcsolatos folyamatok gyorsításával összefüggésben szükséges jogszabályok módosítására,

d) az  1.  §-ban meghatározott beruházásokat érintő kiemelt jelentőségű ügyek határidőben történő 
lefolytathatósága érdekében szükség szerint egyeztetéseket kezdeményez a  beruházások megvalósítása 
során hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervekkel,

e) a 6. § szerinti esetekben meghatározza azokat a beruházásokat, amelyek megvalósítása egy – a 4/2011. (I. 28.) 
Korm. rendelet szerinti – pályázat keretében történik,

f ) a  kiemelt jelentőségű ügyekhez kapcsolódó, de a  kormányzati saját hatáskörben történő megvalósítás 
hatálya alá nem tartozó beruházások megvalósítása érdekében szakmai támogatási feladatokat lát el, 
együttműködve a hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal, közreműködő szervezettel,

g) az a)–f ) pontban meghatározott feladatok kapcsán együttműködik a beruházások tekintetében hatáskörrel 
rendelkező irányító hatósággal, közreműködő szervezettel és a 6. §-ban nevesített szervezettel.

4. §  A  feladatkörében érintett miniszter közreműködik az  1.  §-ban meghatározott beruházások határidőben történő 
megvalósítása érdekében a forrásfelhasználást akadályozó adminisztratív természetű akadályok elhárításában.

5. § (1) A  miniszter egyedi kérésére a  beruházások megvalósítása kapcsán feladat- és hatáskörrel rendelkező, 
megkeresett szervezet a  feladatkörét érintő adatkörben tájékoztatást ad a  nemzetközi kötelezettséget tartalmazó 
dokumentumokban – így különösen az  Európai Unió valamely pénzügyi alapjából finanszírozott támogatási 
programban – kitűzött célok megvalósulásának nyomon követéséhez, illetve a  beruházások megvalósítása 
érdekében.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok személyes adatot nem tartalmazhatnak.
 (3) A  miniszter gondoskodik az  általa kezelt adatok eredeti védelmi szintjének fenntartásáról. A  rendeletben foglalt 

intézkedések megvalósításában részt vevő, a  6.  §-ban nevesített szervezeten kívül más részére a  miniszter adatot 
nem továbbíthat.

 (4) A  miniszter az  (1)–(3)  bekezdésben meghatározott adatokat a  6.  §-ban nevesített szervezet útján, az  eredeti 
formájukban, elektronikus módon vagy papír alapon tartja nyilván.

 (5) A miniszter és a más érintett miniszter gondoskodik az irányítása alá tartozó közigazgatási szervek 3. § (2) bekezdés 
d)  pontjában foglaltak szerinti közreműködésének zavartalanságáról. A  közreműködő közigazgatási szervek 
térítésmentesen kötelesek eleget tenni a 3. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltaknak.

4. A Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. feladatai

6. § (1) A  3.  § (1)  bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtása érdekében a  miniszter tevékenységét a  Nemzeti 
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) támogatja a jelen §-ban meghatározottak szerint.

 (2) A Társaság
 1. működteti a projektfelügyelők rendszerét,
 2. kidolgozza a  rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzések egységes lebonyolításának rendszerét, a  7.  § és 

a  8.  § (5)  bekezdése szerinti beruházások esetén, illetve a  miniszter által meghatározott további esetekben 
gondoskodik a közbeszerzési eljárások lebonyolításáról,

 3. szükség szerint, így különösen az  7.  § (3) és a  8.  § (5)  bekezdésének alkalmazása során, kedvezményezetti 
vagy projektgazdai minőségben eljárva közreműködik a  beruházások megvalósításának előkészítésében és 
lebonyolításában,

 4. nyomon követi a  beruházások szerződéses állományának alakulását, a  szerződések teljesítését és 
ütemezéstől való eltérését,

 5. figyelemmel kíséri a  beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások lebonyolítását, a  közbeszerzési 
eljárás alapján megkötött szerződések teljesítését,

 6. figyelemmel kíséri a beruházások pénzügyi elszámolását,
 7. szakmai támogatást, tájékoztatást nyújt, illetve tanácsadási feladatokat lát el minden, a rendelet hatálya alá 

tartozó beruházás kedvezményezettje számára,
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 8. javaslatot tesz a miniszternek a rendelet hatálya alá tartozó beruházásokat érintő jogszabályok módosítására, 
együttműködve a  beruházások tekintetében hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal, közreműködő 
szervezettel,

 9. a miniszter döntése alapján közreműködik a kormányzati intézkedések végrehajtásában,
10. a miniszter döntése alapján közreműködik a  rendelet hatálya alá tartozó beruházásokat érintő miniszteri 

beszámolók, tájékoztatók előkészítésében,
11. kapcsolatot tart a  miniszter irányítása alá tartozó, az  adott feladat ellátásáért felelős szervezeti egységével, 

valamint a beruházások tekintetében hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal, közreműködő szervezettel, 
projektgazdával, kedvezményezettel,

12. az egységes jogalkalmazás érdekében szakmai tanácsot ad az  1.  §-ban meghatározott beruházások 
kedvezményezettjei, projektgazdái számára, együttműködve a  beruházások tekintetében hatáskörrel 
rendelkező irányító hatósággal, közreműködő szervezettel,

13. a miniszterrel egyeztetve szakmai továbbképzéseket szervez az  1.  §-ban meghatározott beruházások 
kedvezményezettjei, projektgazdái számára, együttműködve a  beruházások tekintetében hatáskörrel 
rendelkező irányító hatósággal, közreműködő szervezettel,

14. havonta jelentést készít a miniszternek a projektek előrehaladásáról,
15. tevékenységéről negyedévente beszámol a miniszternek,
16. ellát minden olyan feladatot, amelyet jogszabály, kormányhatározat, továbbá a  tulajdonosi joggyakorló 

egyedi, illetve normatív utasításával a hatáskörébe utal.

III. Fejezet  
a beruhÁzÁsok megvalósítÁsa érdekében szükséges Intézkedések

5. A támogatási szerződéssel még nem rendelkező beruházások esetén alkalmazható intézkedések

7. § (1) Ha a beruházás támogatási szerződéssel még nem rendelkezik és a beruházás határidőben történő megvalósítása 
nemzetstratégiai érdek, a  miniszter kidolgozza a  támogatási kérelem benyújtásához szükséges intézkedési 
tervet. Ennek előkészítése során a  miniszter jogosult megkeresni a  lehetséges kedvezményezetteket és felmérni 
a beruházási igény nagyságát és a szükséges forrásigényt. Az igényfelmérés alapján a Társaság az általa működtetett 
projektfelügyelők rendszerén keresztül közreműködik a pályázatok előkészítése, kidolgozása és benyújtása során.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti kérelem ügyében a  támogatói döntés megszületik, és a  Kormány annak saját 
hatáskörben történő megvalósításáról dönt, a  Társaság konzorciumvezetőként részt vesz az  egyes beruházási 
konstrukciók (projektek) megvalósításában és megilleti minden olyan jog, valamint terheli minden olyan 
kötelezettség, amelyet a  támogatási szerződés a  konzorciumvezető és a  konzorciumi tagok számára meghatároz. 
A támogatási szerződés kiterjedhet mind az előkészítési, mind a megvalósítási szakaszra.

 (3) A  Társaság a  jelen § szerinti beruházások esetén gondoskodik a  közbeszerzési eljárások lebonyolításáról. 
A közbeszerzési eljárások lebonyolítása mind az előkészítési, mind a megvalósítási szakasz beszerzéseire kiterjedhet.

6. A támogatási szerződéssel rendelkező beruházások esetén alkalmazható intézkedések

8. § (1) A  támogatási szerződéssel rendelkező beruházások esetében a  miniszter – a  Társaság közreműködésével – 
megvizsgálja a  beruházások megvalósítása érdekében tett korábbi intézkedéseket, az  előkészítés alatt álló, illetve 
folyamatban lévő közbeszerzési eljárások előrehaladását és a megkötött szerződések teljesülését.

 (2) Az  (1) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében a miniszter nyilatkozattételre hívja fel a kedvezményezettet, 
amely során a  kedvezményezett köteles haladéktalanul, de legkésőbb a  nyilatkozattételre való felhívás 
kézhezvételétől számított harminc napon belül nyilatkozni arról, hogy a kivitelezés (építési beruházás) valamennyi 
fázisára vonatkozó közbeszerzési eljárások a  közbeszerzésekről szóló törvény szerinti megindítására sor kerül-e 
a nyilatkozattételre történő felhívás kézhezvételét követő két hónapon belül.

 (3) Ha a kedvezményezett határidőben nem nyilatkozik, vagy valamely közbeszerzési eljárás megindítására nem kerül 
sor a (2) bekezdésben meghatározott időpontig, a miniszter kezdeményezi a támogatónál a támogatási szerződés 
módosítását. Ebben az  esetben a  Társaság konzorciumvezetőként belép a  kedvezményezetti konzorciumba. 
Ha a  korábbiakban konzorcium nem került létrehozásra, a  Társaság és a  korábbi egyszemélyi kedvezményezett 
konzorciumi megállapodást köt, amelynek konzorciumvezetője a Társaság.
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 (4) A  (3)  bekezdésben meghatározott esetben a  kedvezményezettet – a  konzorciumi szerződés a  Társaság 
konzorciumvezetőként történő belépéséhez szükséges módosítása vagy megkötése tekintetében – szerződéskötési 
kötelezettség terheli.

 (5) Az  olyan beszerzési tárgyak esetében, amelyekre a  kedvezményezett a  (2)  bekezdésben a  közbeszerzési eljárás 
megindításra meghatározott határidőn belül nem indította meg a közbeszerzési eljárást, a Társaság folytathatja le 
az 6. § (2) bekezdés 2. pontja alapján a közbeszerzési eljárásokat.

Iv. Fejezet 
zÁró rendelkezések

7. Hatályba léptető rendelkezés

9. §  Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

8. Átmeneti rendelkezés

10. §  A rendelet hatálybalépésekor már a miniszter hatáskörébe utalt beruházások esetében a 8. § (2) bekezdését azzal 
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a kedvezményezetteknek 2013. május 15-ig kell nyilatkozatot tenniük arról, hogy 
a 8. § (2) bekezdésében nevesített közbeszerzési eljárás megindítására 2013. június 30-áig sor kerül.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 118/2013. (IV. 23.) Korm. rendelete
a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet és a közúti járművezetők  
és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló  
179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 8. alpontjában,
az 1. § és a 7. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. § (3) bekezdés 
16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(közlekedési hatóságként első fokon a közúti gépjármű-közlekedési hivatal jár el:)
„16. a  közúti járművezetők képzésének és utánképzésének engedélyezésével, a  közúti közlekedési szakemberek 
képzésének és továbbképzésének engedélyezésével és vizsgáztatásával, a vizsgakötelezettség alóli mentesítésével, 
ezen engedélyek felfüggesztésével és visszavonásával, a vizsgabiztosi, a szakoktatói és az iskolavezetői tevékenység 
engedélyezésével, az  engedély felfüggesztésével és visszavonásával, továbbá szakfelügyeletével kapcsolatos 
hatáskörök gyakorlása, ideértve a  közúti járművezetők és a  közúti közlekedési szakemberek képzésének, 
továbbképzésének, utánképzésének, vizsgáztatásának, valamint a  vizsgabiztosi, a  szakoktatói és az  iskolavezetői 
tevékenység szakfelügyeletét és a szakfelügyelethez kapcsolódó bírságolását; továbbá a vizsgabiztosi, a szakoktatói 
és az iskolavezetői névjegyzék vezetése, az engedélyezett képző szervek nyilvántartása,”
(során)

 (2) Az R1. 4. § (3) bekezdés 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(közlekedési hatóságként első fokon a közúti gépjármű-közlekedési hivatal jár el:)
„21. az  e-learning rendszerű oktatásban alkalmazott rendszerek és az  e-learning tananyagok engedélyezése és 
tanúsítvánnyal való ellátása, továbbá a  közúti járművezetők és a  közúti közlekedési szakemberek képzésének és 
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vizsgáztatásának általános szabályairól szóló kormány- rendeletben meghatározott, a fogyasztók védelmét szolgáló 
mutatók számításának meghatározása, a számítás és a mutatószámok közzététele,”
(során)

2. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 
általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól 
szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2.  § (1)  bekezdés 6.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(e rendelet alkalmazásában:)
„6. képző szerv: a képzési engedéllyel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, vagy 
a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti felsőoktatási intézmény;”

 (2) Az R2. 2. § (1) bekezdése a következő 7–11. ponttal egészül ki:
(e rendelet alkalmazásában:)
„7. Átlagos képzési óraszám (Ákó): adott időszakra, tanfolyamtípusra és képzési részre (elmélet, gyakorlat) és képző 
szervre vonatkozó, a közlekedési hatóság által meghatározottak szerint számított mutatószám, amely azt mutatja, 
hogy a képző szerv átlagosan hány oktatási óra alatt készítette fel a sikeres vizsgára a tanulóit;
8. képzési költség (kk): a  képző szerv által ismert minden – a  mutató számításánál a  közlekedési hatóság által 
meghatározottak szerint figyelembe veendő – olyan ellenszolgáltatás, amelyet a  tanuló az  adott képzés során 
megfizet;
9. vizsga sikerességi mutató (vsm): meghatározott időszakban a  képző szervek által lejelentett és megvalósult 
vizsgaesemények sikerességét jellemző, a közlekedési hatóság által meghatározottak szerint számított mutatószám;
10. szakfelügyelet: a  személyi és tárgyi feltételek, az  ügyvitel, valamint a  tevékenység végzésére meghatározott 
előírások betartásának ellenőrzése, továbbá a szakmai módszertani iránymutatás;
11. ellenőrzés: a személyi és tárgyi feltételek, az ügyvitel, valamint a tevékenység végzésére meghatározott előírások 
megtartásának vizsgálata.”

3. §  Az R2. 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  járművezetői vizsgabiztosok, a  szakoktatók és az  iskolavezetők képzésére és továbbképzésére engedélyt 
szakirányú műszaki felsőoktatási intézmény kaphat.”

4. §  Az R2. 4. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  (4)  bekezdésben foglaltakon túlmenően a  gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére 
irányuló tanfolyamra az vehető fel, aki a Kt. szerinti alapfokú iskolai végzettsége meglétéről a képzési rendeletben 
meghatározott módon nyilatkozik.
(6) Az engedéllyel rendelkező, névjegyzékben szereplő szakoktatók részére a közlekedési hatóság igazolványt állít 
ki. Az  igazolvány megrongálódása, megsemmisülése vagy elvesztése esetén a  közlekedési hatóság kérelemre új 
igazolványt állít ki.”

5. §  Az R2. 5. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló, a  közúti közlekedésről szóló 
törvény szerinti vizsgaigazolás annak adható ki, aki a  Kt. szerinti alapfokú iskolai végzettséget és az  elsősegély-
nyújtási ismeretek elsajátítását tanúsító igazolást megszerezte. Az  alapfokú iskolai végzettség meglétét a  képzési 
rendeletben meghatározott módon kell igazolni.
(6) Az  engedéllyel rendelkező, névjegyzékben szereplő vizsgabiztosok részére a  közlekedési hatóság igazolványt 
állít ki. Az igazolvány megrongálódása, megsemmisülése vagy elvesztése esetén a közlekedési hatóság kérelemre új 
igazolványt állít ki.”

6. § (1) Az R2. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a képző szerv, a szakoktató, az iskolavezető vagy a vizsgabiztos
a) a  jogszabályban meghatározott feltételeknek az  előírt rendelkezések – a  közúti járművezetők és a  közúti 
közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben 
meghatározott – súlyos vagy ismételt megsértése miatt nem felel meg vagy a képzési rendeletben előírt képzésre, 
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vizsgáztatásra vonatkozó előírásokat megsérti, a  közlekedési hatóság a  képzési vagy tevékenységi engedélyt – 
a tevékenység végzésétől legfeljebb öt év időtartamra való eltiltása mellett – visszavonja,
b) a tanfolyami vagy a szaktanfolyami képzés, vizsgáztatás közlekedési hatóság által előírt szakmai követelményeire, 
a jogszabály felhatalmazása alapján a közlekedési hatóság által meghatározott kötelező nyomtatványok kitöltésére 
és kezelésére vonatkozó rendelkezéseket egy éven belül második alkalommal megsérti, a  közlekedési hatóság 
a képzési, tevékenységi engedélyt felfüggeszti.”

 (2) Az R2. 6. §-a a következő (2a)–(2e) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  (2)  bekezdés b)  pontjában foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha a  képző szerv az  engedély kiadására 
vonatkozó személyi és tárgyi feltételeket nem biztosítja.
(2b) A képzési vagy tevékenységi engedély felfüggesztésének időtartama alatt
a) a képző szerv oktatási tevékenységet nem végezhet, tanulót vizsgára nem jelenthet, új tanfolyamot nem indíthat, 
új tanulót nem iskolázhat be,
b) a szakoktató elméleti vagy gyakorlati oktatási tevékenységet nem végezhet,
c) a vizsgabiztost a közlekedési hatóság vizsgára nem vezényelheti,
d) az iskolavezető képző szerv szakmai irányítását nem láthatja el.
(2c) A felfüggesztés időtartamát napokban kell meghatározni, amely nem lehet kevesebb 15 napnál és nem lehet 
több 365 napnál.
(2d) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott jogsértés ismételt előfordulása esetén a felfüggesztés időtartama 
30 nap, majd minden további esetben 60 nap. Az  ismétlődésre vonatkozó szabályok nem alkalmazhatóak, ha két 
egymást követő, a (2) bekezdés b) pontja szerinti jogsértés között 2 év eltelt.
(2e) Az  iskolavezető tevékenységtől való eltiltása vagy felfüggesztése esetén a  képző szervnek – az  ügyvezető 
felelőssége mellett – 30 nap áll rendelkezésére a  képző szerv jogszerű működésének helyreállítására. A  jogszerű 
működés helyreállításának elmaradása esetén a (2) bekezdésben előírt szankciót kell alkalmazni.”

 (3) Az R2. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  vizsgáztatás rendszeresen és folyamatosan ellátandó ellenőrzéséhez és szakfelügyeletéhez szükséges, 
a vizsgáztatással kapcsolatos információkat – a szakmai irányító közlekedési hatóság által a közúti járművezetők és 
a  közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet 
alapján meghatározottak szerint – a  vizsgáztatást végző közlekedési hatóság az  ellenőrzést és szakfelügyeletet 
végző hatóság rendelkezésére bocsátja.”

 (4) Az R2. 6. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  képzés ellenőrzésének és a  vizsgáztatás módszertanának, az  országosan egységes jogalkalmazás 
megteremtésének, az  országos ellenőrzési terv végrehajtásának koordinációja érdekében a  szakmai irányító 
közlekedési hatóság legalább negyedévente a  vizsgáztatásra és a  képzés ellenőrzésére hatáskörrel rendelkező 
közlekedési hatóságok részvételével értekezletet tart.”

 (5) Az R2. 6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A képzési engedély visszavonásáról szóló döntésben meghatározott, a tevékenység megszűnésének időpontját 
megelőzően a képző szerv köteles a képzést még be nem fejezett tanulóira vonatkozóan képzési igazolást kiállítani 
és átadni a tanulónak, valamint a közlekedési hatóságnak. Ennek elmulasztása esetén a közúti közlekedésről szóló 
törvény szerinti pénzbírság kiszabásának havonta ismétlődően mindaddig van helye, ameddig az igazolás kiállításra 
és átadásra nem kerül.”

7. §  Az R2. a 6. §-át követően a következő 6/A–6/B. alcímmel egészül ki:
„6/A. Fogyasztóvédelem
6/A.  § (1) A  közlekedési hatóság meghatározza és honlapján közzéteszi a  2.  § (1)  bekezdés 7–9.  pontja szerinti 
mutatószámok kiszámításának módját, amely kiterjed a  mutatószám alapjául szolgáló időszakra, a  számítandó 
képzésekre, képzési részekre, továbbá a számítási műveletre.
(2) A közlekedési hatóság negyedéves frissítéssel honlapján közzéteszi az érvényes képzési engedéllyel rendelkező 
képző szervekre vonatkozóan a  2.  § (1)  bekezdés 7. és 9.  pontja szerinti mutatószámokat. A  közlekedési hatóság 
a 2. § (1) bekezdés 9. pontja szerinti mutatószámot a szakoktatók vonatkozásában évente egyszer közzéteheti.
(3) A  képző szerv negyedéves frissítéssel köteles honlapján közzétenni a  2.  § (1)  bekezdés 7–9.  pontja szerinti 
mutatószámokat, továbbá a képző szerv képzési tevékenységét népszerűsítő felhívásokban köteles azokat feltűnő 
módon megjeleníteni.
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6/B. A Közlekedési Szakértői Testület
6/B.  § (1) A  Közlekedési Szakértői Testület (a továbbiakban: Testület) az  e  rendeletben és a  közúti járművezetők 
és a  közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályait tartalmazó miniszteri 
rendeletben meghatározott feladatok tekintetében a  közlekedési hatóság szakmai tanácsadó, véleményező, 
döntés-előkészítő testülete. A Testület szakértői eljárásával közreműködik a közlekedési hatóság tevékenységében.
(2) A Testület szakértői eljárása során minősít és javaslatot tesz
a) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével kapcsolatban az alkalmazható e-learning 
keretrendszerek és digitális tananyagok,
b) a  közúti járművezetők és a  közúti közlekedési szakemberek képzésével kapcsolatban az  egyes képzésekhez 
használható tansegédletek,
c) a  közúti járművezetők és a  közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásával kapcsolatban a  vizsgafeladatok, 
vizsgakérdések, kérdésbankok,
d) a járművezetéssel járó gyakorlati oktatás bizonylatolására alkalmazható elektronikus eszközök
meghatározására. A  Testület a  lefolytatott szakértői eljárás eredményét a  közlekedési hatóság elnökével írásban 
közli.
(3) A Testület a (2) bekezdésben meghatározott szakértői eljárásán kívül javaslatot tesz:
a) a  közlekedési hatóság részére a  közúti járművezető és a  közúti közlekedési szakemberek képzésének és 
vizsgáztatásának fejlesztésére évente egyszer,
b) az egyes képzések tanterveire, azok módosítására,
c) a képzés és vizsgáztatás során alkalmazható, alkalmazandó technológiákra, azok műszaki követelményeire,
d) a közlekedési hatóság elnöke által hozzá intézett szakmai kérdések megoldására.
(4) A  Testület elnökből és 6 tagból áll. A  Testület elnökét és egy tagját a  közlekedésért felelős miniszter (a 
továbbiakban: miniszter), a  többi tagot a  közlekedési hatóság elnöke kéri fel. A  Testület tagjai függetlenek, 
feladatkörükben nem utasíthatóak. A  Testület elnökének és tagjainak hatályos névsorát a  közlekedési hatóság 
hivatalos honlapján közzéteszi.
(5) A felkérés öt évre szól. A felkérés több alkalommal is megismételhető.
(6) A felkérés megszűnik:
a) az érintett halálával,
b) az érintett lemondásával,
c) az érintett felmentésével,
d) a felkérésben megjelölt határidő elteltével.
(7) A  Testület elnöke és tagja felmenthető, ha önhibájából egymást követő négy alkalommal a  Testület ülésén 
való megjelenési kötelezettségének nem tesz eleget. A  Testület tagjának felmentéséről – a  Testület elnökének 
javaslatára – és a Testület elnökének felmentéséről a miniszter dönt.
(8) A  Testület elnöke a  felkérésről a  miniszterhez címzett nyilatkozattal bármikor lemondhat, mely a  tagsági 
jogviszonyát nem érinti. A  miniszter által felkért tag a  miniszterhez, a  további tagok a  közlekedési hatóság 
elnökéhez címzett nyilatkozattal bármikor lemondhatnak tagságukról.
(9) A  Testület ügyrendjét maga határozza meg, amelyet a  közlekedési hatóság elnöke hagy jóvá. Az  ügyrendet 
a közlekedési hatóság hivatalos honlapján közzé kell tenni.
(10) A Testület döntéseit, javaslatait írásba foglalja. A  javaslatot meg kell indokolni, és mellékelni kell a kisebbségi 
véleményt is.
(11) A  Testület költségvetését – ideértve a  Testület elnökének és a  tagok díjazását – a  közlekedési hatóság saját 
költségvetésében tervezi.”

8. §  Az R2. a következő 11. §-sal egészül ki:
„11. § A Közlekedési Szakértői Testület a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet és 
a  közúti járművezetők és a  közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól 
szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 118/2013. (IV. 23.) Korm. rendelet hatálybalépését 
megelőzően felkért elnöke és tagjai megbízatásuk lejártáig vagy a  felkérés jogszabályban meghatározott módon 
történő egyéb megszűnéséig feladataikat továbbra is ellátják.”

9. §  Az R2.
a) 2.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában az  „(a továbbiakban: közoktatási intézmény)” szövegrész helyébe az 

„(a továbbiakban: köznevelési intézmény)” szöveg,
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b) 3.  § (2)  bekezdésében a  „végezhető közoktatási intézményben is közoktatási tevékenység” szövegrész 
helyébe a „végezhető köznevelési intézményben is köznevelési tevékenység” szöveg,

c) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény” szövegrész helyébe a „nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény” szöveg,

d) 3. § (2) bekezdés b) pontjában az „a közoktatási intézmény” szövegrész helyébe az „a köznevelési intézmény” 
szöveg,

e) 3. § (2) bekezdés d) pontjában az „a közoktatási intézmény” szövegrész helyébe az „a köznevelési intézmény” 
szöveg,

f ) 5. § (4) bekezdésében a „közoktatási intézmény” szövegrész helyébe a „köznevelési intézmény” szöveg
lép.

10. § (1) Hatályát veszti az R2. 8. §-a, 8. §-át megelőző „8. Átmeneti rendelkezések” alcíme és 9. § (2) bekezdése.
 (2) Nem lép hatályba az R2. 3. § (3) bekezdése.

3. Záró rendelkezések

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

4. Az Európai Unió jogának való megfelelés

12. §  Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 119/2013. (IV. 23.) Korm. rendelete
a szociális közműszolgáltatás kialakítása érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 6., 7., 13., 36., 37. és 46. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 13., 21., 35. és 41. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. 
(X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: VET. Vhr.) a következő 20/A. §-sal egészül ki:
„20/A.  § (1) Ha a VET 40.  § (4b)  bekezdése szerinti ismételt leolvasás és az  időpont- egyeztetés is eredménytelen, 
a  hálózati engedélyes köteles a  becsült mérőállást megállapítani, valamint 5 napos időtartam megjelölésével 
tértivevényes levélben vagy egyéb igazolható módon a  felhasználó figyelmét felhívni a  leolvasás legfeljebb 
két hónapon belüli ismételt elvégzésének várható idejére. Az  értesítésben megjelölt, az  időpont-egyeztetési 
lehetőség során választható leolvasási időpontnak legalább két napon 7 órától 20 óráig tartó időtartamot is kell 
tartalmaznia. Az értesítésnek tartalmaznia kell a hálózati engedélyes időpontegyeztetésre alkalmas elérhetőségét is. 
Az értesítésnek legalább 8 nappal a megjelölt legkorábbi leolvasási időpont előtt a felhasználó rendelkezésére kell 
állnia.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti értesítés ellenére a felhasználó nem él az időpont-egyeztetés lehetőségével vagy nem 
biztosítja a leolvasás elvégzését, a hálózati engedélyest a leolvasás elmaradásáért nem terheli felelősség.”
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2. §  A VET. Vhr. „Ügyfélszolgálat” alcíme a következő 23/B. §-sal egészül ki:
„23/B.  § A  VET 50/B.  §-a szerinti ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiség nyitva tartása tekintetében 
az  ügyfélszolgálati fiókirodákra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Ha a  VET 50/B.  §-a szerinti 
ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiséget az egyetemes szolgáltató más szolgáltatóval, közszolgáltatóval vagy 
közfeladatot ellátó jogi személlyel együttműködve tartja fenn és ennek nyitvatartási ideje hosszabb, a VET 50/B. §-a 
szerinti ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiséget a hosszabb nyitva tartás szerint kell üzemeltetni.”

3. §  A VET. Vhr. 24. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  VET 47.  § (7)  bekezdése szerinti kezdeményezést a  villamosenergia-kereskedő legkorábban a  fizetési 
kötelezettség határidejének lejártát követő 63. napon teheti meg az  elosztó felé. A  kezdeményezés tartalmazza, 
hogy a lakossági fogyasztó nem rendezte a tartozását és a kikapcsolás végrehajtható.”

4. §  A VET. Vhr. a következő 24/B. §-sal egészül ki:
„24/B. § A VET 47. § (7b) bekezdése esetén a VET 47. § (7) bekezdés c) pontja szerinti értesítésnek tartalmaznia kell 
a polgári peres vagy fizetési meghagyásos eljárás megindításának lehetőségéről szóló tájékoztatást.”

5. §  A VET. Vhr. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a 25. § a következő (1a) és (1b) bekezdéssel 
egészül ki:
„(1) A  lakossági fogyasztónak a  villamosenergia-kereskedő által kezdeményezett kikapcsolására csak olyan 
időpontban kerülhet sor, amelyről az  elosztó a  lakossági fogyasztót – legkorábban a  VET 47.  § (7a)  bekezdése 
szerinti második értesítéssel egyidejűleg – előre értesítette. Az  értesítésben az  elosztó köteles meghatározni azt 
az 5 munkanapot, amely időszakon belül a kikapcsolást a villamosenergia-kereskedő 24. § (3a) bekezdése szerinti 
kezdeményezése esetén végre kívánja hajtani. Az  értesítésnek – a  villamosenergia-kereskedő által szolgáltatott 
adatok alapján – tételesen tartalmaznia kell a  lakossági fogyasztóval szemben fennálló teljes követelést 
jogcímenként összegszerűen, azok eredeti fizetési határidejével együtt, továbbá – nem vagy nem kizárólag 
számlatartozásból eredő követelés esetében – a  polgári peres vagy fizetési meghagyásos eljárás megindításának 
időpontját. Az értesítést az elosztó a villamosenergia-kereskedővel együttműködve is teljesítheti.
(1a) A  lakossági fogyasztó elosztó általi (1)  bekezdés szerinti értesítése tértivevényes levélben vagy a  lakossági 
fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik. Ha az  értesítés nem kereste jelzéssel érkezik 
vissza, az  iratot – ellenkező bizonyításig – a  postai kézbesítés megkísérlésének napját követő 10. munkanapon 
kézbesítettnek kell tekinteni.
(1b) Ha a  felhasználóval szemben az elosztónak van követelése, a VET 47. § (7)–(9) bekezdése, 47/A. §-a, valamint 
az (1) bekezdés szerinti rendelkezések az elosztó eljárására megfelelően alkalmazandók.”

6. §  A VET. Vhr. a 27. §-t követően a következő alcímmel és 27/A. §-sal egészül ki:
„A felhasználók tájékoztatása
27/A.  § (1) Az  egyetemes szolgáltató az  egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó villamosenergia-
fogyasztásával összefüggő, az  egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó által fizetendő éves költségek 
tájékoztató jellegű kiszámítására szolgáló számolási táblát vagy kalkulátort tesz közzé honlapján.
(2) Az elosztó az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó által fizetendő éves villamosenergia-elosztási költségek 
tájékoztató jellegű kiszámítására szolgáló számolási táblát vagy kalkulátort tesz közzé honlapján.”

7. §  A VET. Vhr. „A villamosenergia-ellátásból történő kikapcsolás alóli mentességre vonatkozó részletes szabályok” 
alcíme a 29/D. §-t követően a következő 29/E–29/H. §-sal egészül ki:
„29/E. § (1) A VET 63/B. §-a, valamint e rendelet 29/E–29/H. §-a és 128/B. §-a alkalmazásában minimális szolgáltatás:
a) a társasház személyfelvonóinak működőképességéhez szükséges villamosenergia-ellátás és
b) a társasházi lépcsőházak, valamint az azokhoz tartozó közlekedők világításához szükséges villamosenergia-ellátás
biztosítása.
(2) A  minimális szolgáltatás biztosítása a  társasház kezdeményezése szerinti egybefüggő időszakra, de legfeljebb 
a kikapcsolás tervezett időpontjától számított 6 hónapos időtartamra terjed ki.
(3) A  VET 63/B.  § (2)  bekezdése szerinti társasház a  villamosenergia-kereskedőnél és az  elosztónál a  minimális 
szolgáltatás biztosítását a társasház közös tulajdonában lévő helyiségei villamosenergia-ellátásból fizetési késedelem 
miatt történő kikapcsolásra és az  azzal járó szolgáltatásszüneteltetésre vonatkozó VET 47/A.  §-a szerinti közlés 
kézhezvételétől számított 10. napig kezdeményezheti.
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(4) A társasház a minimális szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kezdeményezésével egyidejűleg igazolja, hogy 
a VET 63/B. § (2) bekezdése szerinti feltételeknek megfelel:
a) a VET 63/B. § (2) bekezdés a) pontja szerinti társasház esetében
aa) a társasházban lakó fogyatékkal élő fogyasztó arra vonatkozó nyilatkozatával, amely szerint a védendő fogyasztók 
nyilvántartásában szerepel, vagy
ab) a  társasházban lakó fogyatékkal élő fogyasztó a  33.  § (1)  bekezdés b)  pont ba)  alpontja, bb)  alpontja vagy 
bc) alpontja szerinti határozattal vagy igazolással,
b) a  VET 63/B.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti társasház esetében a  fizetési meghagyásos eljárás megindítását 
tanúsító dokumentummal.
(5) A VET 63/B.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben a  minimális szolgáltatást egyidejűleg csak egy társasház 
veheti igénybe ugyanarra a fogyatékkal élő fogyasztóra tekintettel.
29/F. § (1) Ha a társasház a VET 63/B. §-ában meghatározott feltételeknek megfelel, a villamosenergia-kereskedő és 
az elosztó köteles a minimális szolgáltatást a társasház kezdeményezésében meghatározott időszakra biztosítani.
(2) A villamosenergia-kereskedő és az elosztó – az egymással történő egyeztetést követően – a minimális szolgáltatás 
igénybevételére irányuló kezdeményezés beérkezésétől számított 5 napon belül közösen értesítik a társasházat, hogy 
a VET 63/B. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek
a) megfelel, valamint arról, hogy a  VET 63/B.  § (1)  bekezdése szerinti minimális szolgáltatást a  társasház közös 
képviselőjének kezdeményezésében foglalt időszakra biztosítja vagy
b) nem felel meg és tájékoztatást ad ennek indokáról.
(3) A  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti elutasítás nem akadálya a  minimális szolgáltatás igénybevétele ismételt 
kezdeményezésének.
29/G.  § (1) A  társasház az  elosztóval és a  villamosenergia-kereskedővel a  minimális szolgáltatás biztosítására 
vonatkozóan megállapodást köt. A  megállapodásban a  társasház vállalja, hogy a  társasház közös tulajdonban lévő 
helyiségei villamosenergia-ellátásával kapcsolatos – a minimális szolgáltatás igénybevételének kezdeményezésékor 
– lejárt tartozását a  minimális szolgáltatás kezdő napjától egyenlő részletekben minden hónap utolsó napjáig 
a minimális szolgáltatási időszakot követő legfeljebb 6. hónap végéig teljesíti.
(2) A villamosenergia-kereskedő és az elosztó a társasházzal az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően is megállapodhat, 
azonban a minimális szolgáltatás biztosítását nem teheti függővé ezen eltérő megállapodás megkötésétől.
(3) A  társasház akkor kezdeményezheti ismételten a  minimális szolgáltatás biztosítását, ha a  korábbi fizetési 
késedelemből eredő fizetési és a  korábbi minimális szolgáltatásból származó kötelezettségeinek maradéktalanul 
eleget tett.
29/H.  § (1) A  minimális szolgáltatást biztosító villamosenergia-kereskedő és elosztó a  minimális szolgáltatás 
következtében felmerülő költségét nem háríthatja át más felhasználóra. E  költségek a  villamosenergia-kereskedő 
és az  elosztó által nyújtott termék vagy szolgáltatás árába közvetlenül vagy közvetve semmilyen formában nem 
számíthatók be, illetve külön nem számlázhatók ki. E költségek terhét – a társasház számára teljesített, a társasház 
által fizetendő termékértékesítés, villamosenergia-szolgáltatás díja és kamata kivételével – a  villamosenergia-
kereskedő és az elosztó viseli.
(2) Ha a társasház a minimális szolgáltatás biztosítását a VET-ben és az e rendeletben meghatározottnak megfelelően 
eredményesen kezdeményezte, a villamosenergia-kereskedő vagy az elosztó a társasházzal kötött szerződést fizetési 
késedelemre történő hivatkozással nem mondhatja fel.”

8. §  A VET. Vhr. a 73. §-t követően a következő alcímmel és 73/A. §-sal egészül ki:
„Közvilágítási üzemeltetési engedély
73/A. § (1) A közvilágítási üzemeltetési engedély kérelmezőjének rendelkeznie kell a tervezett működési területen 
a  közvilágítási berendezések üzemeltetéséhez és közvilágítási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kiszolgáló 
berendezésekkel, létesítményekkel és szakszemélyzettel.
(2) A  közvilágítási üzemeltetési engedély iránti kérelemhez a  25. számú mellékletben meghatározott iratokat kell 
benyújtani.”

9. §  A VET. Vhr. 117. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„117.  § (1) A  Hivatal észrevételezés céljából honlapján 30 napos időtartamra közzéteszi a  minőségi mutatók 
megállapítására vonatkozó, hazai és nemzetközi tapasztalatokat figyelembe vevő ajánlását (a  továbbiakban: 
szabályozási irányok).
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(2) A szabályozási irányokra vonatkozóan érkezett észrevétel esetében vagy szükség szerint a Hivatal – a minőségi 
mutatókat megállapító határozatok kiadását megelőzően – egyeztetést kezdeményez az  engedélyesekkel és 
azon energetikai felhasználói érdekképviseleti szervezetekkel, amelyek az  Energetikai Érdekegyeztető Tanácsnál 
regisztráltatták magukat.”

10. §  A VET. Vhr. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 128/B. §-sal egészül ki:
„128/B.  § Az  a  társasház, amelynek a  közös tulajdonában lévő helyiségei a  szociális közműszolgáltatás kialakítása 
érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 119/2013. (IV. 23.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Mód. rendelet) hatálybalépését megelőzően a  villamosenergia-ellátásból fizetési késedelem miatt kikapcsolásra 
kerültek, a  VET 63/B.  §-a szerinti feltételek fennállása esetén a  Mód. rendelet hatálybalépését követő 20. napig 
kezdeményezheti a villamosenergia-kereskedőnél és az elosztónál a minimális szolgáltatás igénybevételét.”

11. §  A VET. Vhr. a 112. §-t követően a következő 112/A–112/D. §-sal egészül ki:
„112/A. § A VET 119/A. § (2) bekezdése szerinti műszaki állapotot ötfokozatú skálán kell megadni.
112/B.  § (1) A  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény szerinti műemlék tulajdonosa a  VET 
119/B.  §-a szerinti, a  műemlék felújítása esetén kezdeményezhető kábelcserét a  kábelcsere tervezett időpontját 
legalább 12 hónappal megelőzően írásban bejelenti az elosztó számára.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell:
a) a kábelcserével érintett szabadvezetékek, csatlakozó-, kapcsoló- és átalakító-berendezések, valamint a létesítendő 
kábel műszaki rajzát és terveit, valamint
b) a műemlék felújítási ütemtervét, és ezzel összefüggésben a kábelcsere tervezett időpontját.
(3) A VET 119/B. § (1) bekezdése szerinti közintézmény vagy sportlétesítmény esetében az elosztó részére történő 
kezdeményezésnek tartalmaznia kell annak a közintézménynek vagy sportlétesítménynek a megnevezését, címét és 
helyrajzi számát, amelyre tekintettel a kábelcserét kezdeményezik.
112/C.  § (1) A  VET 119/B.  §-a szerinti kábelcsere az  érintett épületet magában foglaló telek homlokvonalától 
számított legfeljebb 15 méterig elhelyezkedő VET 3. § 9. pontja szerinti – 132 kV-nál kisebb névleges feszültségű – 
elosztó hálózatra terjedhet ki.
(2) Az elosztót és a kábelcserét kezdeményező
a) helyi önkormányzatot vagy
b) műemlék tulajdonosát
a kábelcserével összefüggésben együttműködési kötelezettség terheli.
112/D.  § (1) Az  elosztó a  VET 119/B.  § (2)  bekezdése szerinti kábelcsere-ütemezési tervet az  alábbi szempontok 
alapján állítja össze:
a) a  kábelcserével érintett szabadvezetékek műszaki állapota, beleértve az  azon keletkezett, nem tervezett üzemi 
események számát a kábelcsere-ütemezési terv benyújtása előtti három évben,
b) az egyes kábelcserékkel érintett területek műszaki vagy földrajzi összefüggősége, beleértve az áramkörök, teljes 
transzformátorkörzetek összefüggőségét,
c) a kábelcsere-beruházásoknak értékcsökkenéshez viszonyított aránya, és
d) a kábelcserétől az ellátás-minőségi mutatóknak a várható javulása.
(2) A kábelcsere-ütemezési tervet az elosztó az adott naptári év március 31-éig a VET 119/B. § (2) bekezdése szerinti 
jóváhagyás és felülvizsgálat céljából benyújtja a Hivatalhoz.
(3) A  Hivatal a  kábelcsere-ütemezési tervet az  (1)  bekezdés szerinti, valamint ellátás-biztonsági szempontok 
figyelembevételével vizsgálja. A Hivatal a kábelcsere-ütemezési tervet
a) jóváhagyja
b) átrangsorolja vagy
c) elutasítja.”

12. §  A VET. Vhr. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

13. §  A VET. Vhr. a 2. melléklet szerinti 25. számú melléklettel egészül ki.

14. §  A VET. Vhr.
a) 23/A.  § (2)  bekezdésében az  „ügyfélszolgálatok” szövegrész helyébe az  „ügyfélszolgálati iroda, továbbá 

ügyfélszolgálati fiókiroda” szöveg,
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b) 24. § (1) bekezdésében a „(7) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(7)–(7b) bekezdésében” szöveg,
c) 54. § (2) bekezdésében az „f )–i) pontjában” szövegrész helyébe az „f )–j) pontjában” szöveg,
d) 55. §-ában a „h)–i) pontjában” szövegrész helyébe a „h)–j) pontjában” szöveg
lép.

15. §  Hatályát veszti a VET. Vhr. 112. §-át követő az „(A VET 123–124. §-ához)” szövegrész.

2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

16. §  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: GET. Vhr.) 24. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  GET 29.  § (3b)  bekezdése esetén a  GET 29.  § (3)  bekezdés c)  pontja szerinti értesítésnek tartalmaznia kell 
a polgári peres vagy fizetési meghagyásos eljárás megindításának lehetőségéről szóló tájékoztatást.”

17. §  A GET. Vhr. 24. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  GET 29.  § (3)  bekezdése szerinti kezdeményezést a  földgázkereskedő legkorábban a  fizetési kötelezettség 
határidejének lejártát követő 63. napon teheti meg a  földgázelosztó felé. A  kezdeményezés tartalmazza, hogy 
a lakossági fogyasztó nem rendezte a tartozását és a kikapcsolás végrehajtható.”

18. §  A GET. Vhr. 25.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  GET. Vhr. 25.  §-a a  következő (1a) és 
(1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A  lakossági fogyasztónak a  földgázkereskedő által kezdeményezett kikapcsolására csak olyan időpontban 
kerülhet sor, amelyről a földgázelosztó a lakossági fogyasztót a GET 29. § (3a) bekezdése szerinti második értesítéssel 
egyidejűleg előre értesítette. Az  értesítésben a  földgázelosztó köteles meghatározni azt az  5 munkanapot, amely 
időszakon belül a kikapcsolást a földgázkereskedő a GET 29. § (3a) bekezdése szerinti kezdeményezése esetén végre 
kívánja hajtani. Az  értesítésnek – a  földgázkereskedő által szolgáltatott adatok alapján – tételesen tartalmaznia 
kell a  lakossági fogyasztóval szemben fennálló teljes követelést jogcímenként összegszerűen, azok eredeti 
fizetési határidejével együtt, továbbá – nem vagy nem kizárólag számlatartozásból eredő követelés esetében 
– a  polgári peres vagy fizetési meghagyásos eljárás megindításának időpontját. Az  értesítést a  földgázelosztó 
a földgázkereskedővel együttműködve is teljesítheti.
(1a) A  lakossági fogyasztó elosztó általi (1)  bekezdés szerinti értesítése tértivevényes levélben vagy a  lakossági 
fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik. Ha az  értesítés „nem kereste” jelzéssel érkezik 
vissza, az  iratot – ellenkező bizonyításig – a  postai kézbesítés megkísérlésének napját követő 10. munkanapon 
kézbesítettnek kell tekinteni.
(1b) Ha a  felhasználóval szemben a  földgázelosztónak van követelése, a  GET 28/A.  § (3)  bekezdése, 29.  §  
(3)–(6) bekezdése és az (1) bekezdés szerinti rendelkezések az elosztó eljárására megfelelően alkalmazandók.”

19. §  A GET. Vhr. „Jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes” alcíme az  „(A GET 62.  §-ához)” szövegrészt követően 
a következő 52. §-sal egészül ki:
„52.  § (1) Az  egyetemes szolgáltató az  általa ellátott egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó 
földgázfogyasztásával összefüggő, az  egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó által fizetendő éves költségek 
tájékoztató jellegű kiszámítására szolgáló számolási táblát vagy kalkulátort tesz közzé a honlapján.
(2) A földgázelosztó az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó által fizetendő éves földgázelosztási költségek 
tájékoztató jellegű kiszámítására szolgáló számolási táblát vagy kalkulátort tesz közzé honlapján.”

20. §  A GET. Vhr. „Ügyfélszolgálat” alcíme a következő 53/A. §-sal egészül ki:
„53/A.  § A  GET 63/B.  §-a szerinti ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiség nyitva tartása tekintetében 
az  ügyfélszolgálati fiókirodákra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Ha a  GET 63/B.  §-a szerinti 
ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiséget az egyetemes szolgáltató más szolgáltatóval, közszolgáltatóval vagy 
közfeladatot ellátó jogi személlyel együttműködve tartja fenn és ennek nyitvatartási ideje hosszabb, a GET 63/B. §-a 
szerinti ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiséget a hosszabb nyitva tartás szerint kell üzemeltetni.”
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21. §  A GET. Vhr. „Mérés, elszámolás” alcíme a következő 115/B. §-sal egészül ki:
„115/B. § (1) Ha a GET 100. § (1a) bekezdése szerinti ismételt leolvasás és az időpont- egyeztetés is eredménytelen, 
a  földgázelosztó köteles a  becsült mérőállást megállapítani, valamint 5 napos időtartam megjelölésével 
tértivevényes levélben vagy egyéb igazolható módon a  felhasználó figyelmét felhívni a  leolvasás legfeljebb két 
hónapon belüli ismételt elvégzésének várható idejére. Az értesítésben megjelölt, az időpont-egyeztetési lehetőség 
során választható leolvasási időpontnak legalább két napon 7 órától 20 óráig tartó időtartamot is kell tartalmaznia. 
Az  értesítésnek tartalmaznia kell a  földgázelosztó időpontegyeztetésre alkalmas elérhetőségét is. Az  értesítésnek 
legalább 8 nappal a megjelölt legkorábbi leolvasási időpont előtt a felhasználó rendelkezésére kell állnia.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti értesítés ellenére a felhasználó nem él az időpont-egyeztetés lehetőségével vagy nem 
biztosítja a leolvasás elvégzését, a földgázelosztót a leolvasás elmaradásáért nem terheli felelősség.
(3) A földgázelosztó köteles a leolvasott vagy az (1) bekezdés szerinti becsléssel megállapított mérőállást a felhasználási 
helyen szerződéssel rendelkező földgázkereskedőnek 3 napon belül átadni.”

22. §  A GET. Vhr. 1. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

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

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 119/2013. (Iv. 23.) korm. rendelethez

A VET. Vhr. 2. számú melléklet 14.6. és 14.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14.6. A fogyasztásmérő-berendezés cseréje esetén a hálózati engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy
a) ha a fogyasztásmérő-berendezés cseréjére nem a 14.3. vagy 14.4. pont szerint, azonnali beavatkozással kerül sor, 
a csere időpontjáról a felhasználó a 10. alcímben foglaltak szerint értesítést kapjon, és
b) a  régi fogyasztásmérő-berendezés utolsó és az  új fogyasztásmérő-berendezés induló állásának leolvasása 
a rendszerhasználó jelenlétében történjen,
c) a  fogyasztásmérő-berendezés műszaki adatai a  mérő állásával együtt jegyzőkönyvben kerüljenek rögzítésre, és 
annak egy példánya a rendszerhasználó részére átadásra kerüljön.
14.7. A leszerelt fogyasztásmérő-berendezés mérőállását és állapotát a hálózati engedélyes jogosult fotótechnikai vagy 
elektronikus felvétellel a  leszerelés előtt rögzíteni. A  leszerelést követő első elszámoló számlára vonatkozó elévülési 
idő végéig – elszámoló számlára vonatkozó felhasználói panasz vagy jogvita esetében a  jogvita jogerős lezárásáig 
– a  hálózati engedélyes köteles a  fotótechnikai vagy elektronikus felvételeket, ezek hiányában a  fogyasztásmérő-
berendezést változatlan állapotban megőrizni. A  felhasználói panasz vagy jogvita fennállásáról és annak jogerős 
lezárásáról a felhasználót ellátó villamosenergia-kereskedő a hálózati engedélyest tájékoztatja.”

2. melléklet a 119/2013. (Iv. 23.) korm. rendelethez
„25. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Közvilágítási üzemeltetési engedély iránti kérelemhez benyújtandó dokumentumok

1. Az 54. §-ban meghatározott adatok.
2. A 73/A. § (1) bekezdésében meghatározottakkal történő rendelkezést igazoló dokumentumok.
3. Nyilatkozat arról, hogy a  kérelmező rendelkezik a  tevékenység gyakorlásához esetlegesen szükséges, más 

jogszabályokban meghatározott, nevére szóló hatósági engedélyekkel.
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4. A karbantartásra és az üzemvitelre vonatkozó szabályzat.
5. Minőségbiztosítási rendszer vagy annak bevezetésének ütemterve.
6. Annak a  területnek a  leírása [a közigazgatási területegységek (települések) felsorolásával, szükség esetén 

térképekkel, a kivételek megjelölésével], amely területre vonatkozóan a kérelmező az engedélyt kéri.
7. A kérelmező és a közvilágításra kötelezett közötti szerződések másolata a mellékletekkel együtt.
8. A kérelmező által üzemeltetni tervezett közvilágítás leltára a tulajdonviszonyok bemutatásával, ha a 7. pont 

szerinti szerződések vagy azok mellékletei azt nem tartalmazzák.
9. A kérelmező adott és a következő naptári vagy üzleti évre szóló üzleti terve.”

3. melléklet a 119/2013. (Iv. 23.) korm. rendelethez

A GET. Vhr. 1. számú melléklet 11.4. és 11.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.4. A fogyasztásmérő berendezés cseréje esetén a földgázelosztó köteles gondoskodni arról, hogy
a) ha a  fogyasztásmérő berendezés cseréjére nem a  11.2.  pont szerint, azonnali beavatkozással kerül sor, a  csere 
időpontjáról a felhasználó a 10.3. pontban foglaltak szerint értesítést kapjon,
b) a  régi fogyasztásmérő berendezés utolsó és az  új fogyasztásmérő berendezés induló állásának leolvasása 
a felhasználó jelenlétében történjen, és
c) a  fogyasztásmérő berendezés műszaki adatai a  mérő állásával együtt jegyzőkönyvben kerüljenek rögzítésre, és 
annak egy példánya a felhasználó részére átadásra kerüljön.
11.5. A  leszerelt fogyasztásmérő berendezés mérőállását és állapotát a  földgázelosztó jogosult fotótechnikai vagy 
elektronikus felvétellel a leszerelés előtt rögzíteni. A leszerelést követő első elszámoló számlára vonatkozó elévülési 
idő végéig – elszámoló számlára vonatkozó felhasználói panasz vagy jogvita esetén a  jogvita jogerős lezárásáig – 
a  földgázelosztó köteles a  fotótechnikai vagy elektronikus felvételeket, ezek hiányában a  fogyasztásmérő 
berendezést változatlan állapotban megőrizni. A  felhasználói panasz vagy jogvita fennállásról és annak jogerős 
lezárásáról a felhasználót ellátó kereskedő a földgázelosztót tájékoztatja.”

A Kormány 120/2013. (IV. 23.) Korm. rendelete
az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI. 25.)  
Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67.  § s)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 4. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a kérelemhez csatolni kell:)
„a) a  szükséges végzettséget igazoló okirat másolatát, külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított okirat 
esetében annak magyar fordítását és a honosításról vagy elismerésről szóló döntést,”

2. §  Az R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Jogi személyiséggel rendelkező szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, valamint 
egyéni cég szakértői tevékenység ellátására csak akkor szerződhet, ha személyesen közreműködő tagjai vagy 
alkalmazottai között érintett szakterületenként legalább egy, az  érintett szakterülettel kapcsolatos szakértői 
engedéllyel rendelkező szakértő van. A szakvéleményt kizárólag a szakértő készítheti el.”
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3. §  Az R. a következő 14. §-sal egészül ki:
„14.  § (1) Az  atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI. 25.) 
Korm.  rendelet módosításáról szóló 120/2013. (IV. 23.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Mód. R.) hatálybalépését 
megelőzően
a) „Gépészet” szakterületre kiadott engedély a  Mód. R. hatálybalépését követően „Gépészet – emelőgépek” és 
„Gépészet – energetikai és áramlástani gépek” szakterületen,
b) „Nukleáris nyomástartó berendezések” szakterületre kiadott engedély a  Mód. R. hatálybalépését követően 
a „Nyomástartó berendezések – biztonsági osztályba sorolt nyomástartó berendezések és azok tartószerkezetei” 
szakterületen,
c) „Erősáramú villamos technológia” szakterületre kiadott engedély a  Mód. R. hatálybalépését követően „Villamos 
technológia – erősáramú villamos technológia” szakterületen,
d) „Vegyészet, radiokémia, nukleáris kémiai technológia” szakterületre kiadott engedély a Mód. R. hatálybalépését 
követően „Vegyészet – vízkémia”, „Vegyészet – radiokémia” és „Vegyészet – nukleáris kémiai technológia” 
szakterületen,
e) „Minőségirányítás, minőségbiztosítás, minőség-ellenőrzés és minőségfelügyelet” szakterületre kiadott engedély 
a Mód. R. hatálybalépését követően „Minőségügy, irányítási rendszerek” szakterületen
való szakértői tevékenység folytatására jogosít.
(2) Az  engedélyező hatóság az  (1)  bekezdés szerinti új engedélyeket a  Mód. R. hatálybalépésétől számított 
60 napon belül hivatalból megküldi a  nyilvántartása szerint érintett szakértők részére, egyidejűleg intézkedik 
a korábban kiadott engedélyek visszavonásáról, valamint megteszi az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 
19/B. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartás korrekciója érdekében szükséges intézkedéseket.”

4. §  Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

6. §  Ez a rendelet
a) a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvnek, valamint
b) a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és a tanácsi 

irányelv 7. cikk (2) bekezdés b) pontjának
való megfelelést szolgálja.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 120/2013. (Iv. 23.) korm. rendelethez
„1. melléklet a 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelethez

Az atomenergia alkalmazási körében eljáró független műszaki szakértői tevékenység szakterületei és 
az egyes szakterületekhez szükséges képesítési feltételek és szakmai gyakorlat

N° A. Szakterület megnevezése B. Leírás C. Képesítési feltétel D. Gyakorlat

1. Reaktorfizika, 
neutronfizika és 
a nukleáris üzemanyag 
viselkedése

Fluxuseloszlás,
sokszorozási tényező 
számítása,
töltettervezés,
forrócsatorna-számítás.

1. BSc vagy MSc szintű
– energetikai mérnöki,
– fizikus,
– mérnök-fizikus vagy
2. reaktortechnikai 
szakmérnöki felsőfokú 
végzettség vagy
3. az 1. és 2. pontban 
foglaltakkal 
egyenértékű felsőfokú 
szakképzettség.

A szakterületen végzett 
kutatási, speciális 
számítási, elemzési 
munkák, publikációk, 
a nemzetközileg 
elismert kódok 
valamelyikével végzett 
elemzések.

2. Termohidraulika Hőtan, áramlástan,
egy és kétfázisú 
áramlások modellezése,
alkalmas számítógépi 
kódok;
üzemelő és leállított 
reaktor mint hőforrás;
fűtőelem-tárolók 
termodinamikája.

1. BSc vagy MSc szintű  
– gépészmérnök,  
– energetikai mérnök,  
– fizikus,  
– mérnök-fizikus vagy 
2. reaktortechnikai 
szakmérnöki felsőfokú 
végzettség vagy
3. az 1. és 2. pontban 
foglaltakkal 
egyenértékű felsőfokú 
szakképzettség.

A szakterületen végzett 
kutatási, speciális 
számítási, elemzési 
munkák, publikációk, 
a nemzetközileg 
elismert kódok 
valamelyikével végzett 
elemzések.

3. Valószínűségi biztonsági 
elemzések

A PSA elméleti háttere, 
módszerei és eszközei, 
nukleáris létesítmények 
PSA elemzései, PSA 
modellek futtatása, PSA 
eszközök alkalmazása.

1. BSc vagy MSc szintű
– gépészmérnök,
– energetikai mérnök,
– villamosmérnök,
– környezetmérnök,
– vegyészmérnök,
– fizikus,
– mérnök-fizikus,
– informatikus vagy
2. reaktortechnikai 
szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban 
foglaltakkal 
egyenértékű felsőfokú 
szakképzettség.

A szakterületen végzett 
kutatási, speciális 
számítási, elemzési 
munkák, publikációk, 
a nemzetközileg 
elismert kódok 
valamelyikével végzett 
elemzések.
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N° A. Szakterület megnevezése B. Leírás C. Képesítési feltétel D. Gyakorlat

4. Gépészet

4.1. Gépészet – emelőgépek Emelőgépek, gépészeti 
berendezések, 
gépelemek 
felépítése, működése, 
véges elemes 
számítási módszer, 
rezgésszámítások, 
földrengésállóság, 
öregedés.

1. BSc vagy MSc szintű 
gépészmérnök vagy
2. szakirányú 
szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban 
foglaltakkal 
egyenértékű felsőfokú 
szakképzettség.

Tervezési, méretezési, 
konstruktőri 
tevékenység, 
laboratóriumi 
és helyszíni 
vizsgálat, gyakorlat, 
nemzetközileg 
elfogadott kódokkal 
végzett, elemző, 
tervellenőri 
tevékenység.

4.2. Gépészet – energetikai 
és áramlástani gépek

Gépészeti 
berendezések, 
gépelemek felépítése, 
működés, véges elemes 
számítási módszer, 
rezgésszámítások, 
földrengésállóság, 
öregedés.

1. BSc vagy MSc szintű 
gépészmérnök vagy
2. szakirányú 
szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban 
foglaltakkal 
egyenértékű felsőfokú 
szakképzettség.

Tervezési, méretezési, 
konstruktőri 
tevékenység, 
laboratóriumi 
és helyszíni 
vizsgálat, gyakorlat, 
nemzetközileg 
elfogadott kódokkal 
végzett, elemző, 
tervellenőri 
tevékenység.

4.3. Gépészet 
– épületgépészet

Csővezetékek, 
fűtéstechnika, 
légtechnika, 
világítástechnika, 
gázellátás.

1. BSc vagy MSc szintű 
gépészmérnök vagy
2. szakirányú 
szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban 
foglaltakkal 
egyenértékű felsőfokú 
szakképzettség.

Tervezési, méretezési, 
konstruktőri 
tevékenység, 
laboratóriumi és 
helyszíni vizsgálat, 
szerelési és üzembe 
helyezési gyakorlat.

5. Nyomástartó 
berendezések

5.1. Nyomástartó 
berendezések

Biztonsági osztályba 
sorolt nyomástartó 
berendezések és azok 
tartószerkezeteinek 
tervezése, gyártása, 
szerelése, próbái, 
túlnyomásvédelme, 
üzem közbeni 
ellenőrzése, élettartam 
értékelése.

1. BSc vagy MSc szintű 
gépészmérnök vagy
2. szakirányú 
szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban 
foglaltakkal 
egyenértékű felsőfokú 
szakképzettség és 
mindegyik esetben 
a nukleáris szabályozó 
hatóság által elfogadott 
szabványban előírt 
képesítés vagy annak 
megfelelő hazai 
szakképzettség.

Nyomástartó 
berendezések 
tervezésére, üzem 
közbeni ellenőrzésére 
vonatkozó 
szabványok (PNAE, 
KTA, egyéb) alapján 
végzett tervezési, 
állapotértékelési, 
elemzési, ellenőrzési 
gyakorlat.
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N° A. Szakterület megnevezése B. Leírás C. Képesítési feltétel D. Gyakorlat

5.2. Nyomástartó 
berendezések  
– (ASME BPVC III.) 

Nukleáris létesítmények 
berendezéseinek 
konstrukciós szabályai 
(MSZ 27003):
Tervezési specifikáció, 
tervezési jelentés, 
túlnyomásvédelem, 
terhelések, 
élettartam-értékelés, 
öregedéskezelés. 
Atomerőművi 
berendezések időszakos 
vizsgálati szabályai  
(MSZ 27011).
Atomerőművek 
üzemeltetése és 
karbantartása  
(MSZ 27020).

1. BSc vagy MSc szintű 
gépészmérnök vagy
2. szakirányú 
szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban 
foglaltakkal 
egyenértékű felsőfokú 
szakképzettség és 
mindegyik esetben 
az ASME BPVC III. kötet 
XXIII. mellékletében 
meghatározott 
ismereteket, és 
a XI. kötet kijelölt 
részeit magában foglaló 
tanrendű, szervezett 
szakértő mérnökképzés.

Nukleáris nyomástartó 
berendezések 
ASME BPVC alapján 
végzett konstrukciós, 
tervezési, üzem 
közbeni ellenőrzési, 
koncepciókészítési, 
legalább 4 éves 
gyakorlat. 

6. Anyagtudomány, 
anyagvizsgálat

Nukleáris technikában 
alkalmazott anyagok 
tulajdonságai, 
anyagvizsgálati 
módszerek, 
öregedésvizsgálatok.

1. BSc vagy MSc szintű  
– gépészmérnök,  
– energetikai mérnök,  
– villamosmérnök,  
– vegyészmérnök,  
– szakirányú 
szakmérnök,  
– fizikus,  
– mérnök-fizikus,  
– vegyész vagy 
2. az 1. pontban 
foglaltakkal 
egyenértékű felsőfokú 
szakképzettség.

A szakterülethez 
kapcsolódó specifikus 
rendszerekkel, 
berendezésekkel, 
készülékekkel, illetve 
anyagokkal végzett 
laboratóriumi, illetve 
helyszíni vizsgálati 
tevékenység során 
szerzett tapasztalat, 
publikációs 
tevékenység, 
engedélyezési, 
tervezési, kivitelezési, 
üzemeltetési gyakorlat.
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N° A. Szakterület megnevezése B. Leírás C. Képesítési feltétel D. Gyakorlat

7. Építészet, statika, 
épületszerkezetek, 
épületszerkezeti 
anyagok

Nukleáris létesítmények 
építészeti kérdései, 
földrengésvédelem; 
tűzállóság; hermetikus 
nyílászárók és 
falátvezetések tömítései, 
hermetikus burkolatok; 
biológiai védelmi 
szerkezetek; speciális 
vasbeton szerkezetek 
(sugárvédő nehéz- 
és hidrátbetonok); 
hermetikus nyílászárók; 
az atomerőmű 
hermetikus határoló 
szerkezetei, 
öregedés (a nukleáris 
létesítményeken 
alkalmazott passzív 
szerkezetekre vonatkozó 
öregedéskezelés és 
állapotvizsgálat).

1. BSc vagy MSc szintű
– építész,
– építészmérnök,
– építőmérnök vagy
2. szakirányú 
szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban 
foglaltakkal 
egyenértékű felsőfokú 
szakképzettség.

Épületszerkezetekkel, 
építményekkel és/vagy 
anyagokkal végzett 
laboratóriumi és/vagy 
helyszíni vizsgálati 
tevékenység során 
szerzett tapasztalat, 
tudományos 
publikációk, jelentések, 
tervezési, tervellenőri, 
kivitelezői gyakorlat.

8. Villamos technológia

8.1. Villamos technológia 
– erősáramú villamos 
technológia

Nukleáris létesítmények 
villamosenergia-ellátási 
rendszerének felépítése, 
a kialakítás biztonsági 
követelményei, 
üzemeltetésének 
szabályai, tűzállóság, 
öregedés, rezgésállóság.

1. BSc vagy MSc szintű
– villamosmérnök,
– energetikai mérnök 
vagy
2. szakirányú 
szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban 
foglaltakkal 
egyenértékű felsőfokú 
szakképzettség.

A szakterülethez 
kapcsolódó specifikus 
rendszerekkel, 
berendezésekkel, 
készülékekkel  
és/vagy anyagokkal 
végzett laboratóriumi 
és/vagy helyszíni 
vizsgálati tevékenység 
során szerzett 
tapasztalat, publikációs 
tevékenység, 
engedélyezési, 
tervezési, kivitelezési, 
üzemeltetési gyakorlat.
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N° A. Szakterület megnevezése B. Leírás C. Képesítési feltétel D. Gyakorlat

8.2. Villamos technológia – 
gyengeáramú villamos 
technológia

Távközlési rendszerek, 
TV-hálózatok, 
számítógépes hálózatok, 
tűzvédelmi rendszerek, 
beléptető rendszerek, 
az informatika bizonyos 
része stb.

1. BSc vagy MSc szintű
villamosmérnök vagy
2. szakirányú 
szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban 
foglaltakkal 
egyenértékű 
üzemmérnöki, 
mérnöki felsőfokú 
szakképzettség vagy
4. az 1–3. pontban 
foglaltakkal 
egyenértékű felsőfokú 
szakképzettség.

A szakterülethez 
kapcsolódó specifikus 
rendszerekkel, 
berendezésekkel, 
készülékekkel  
és/vagy anyagokkal 
végzett laboratóriumi 
és/vagy helyszíni 
vizsgálati tevékenység 
során szerzett 
tapasztalat, publikációs 
tevékenység, 
engedélyezési, 
tervezési, kivitelezési, 
üzemeltetési gyakorlat.

9. Villamos technológia – 
Mérés- és 
irányítástechnika

Technológiai mérések:
helyzet-, nyomás-, 
forgalom-, 
hőmérsékletmérések, 
irányítástechnika 
(hagyományos vagy 
programozható 
vezérlések és 
szabályozások), 
jelfeldolgozás és 
archiválás, tűzállóság, 
öregedés, rezgésállóság.

1. BSc vagy MSc szintű 
– villamosmérnök,
– mérnök informatikus,
– energetikai mérnök,
– gépészmérnök,
– vegyészmérnök vagy
2. szakirányú 
szakmérnök vagy 
3. az 1. és 2. pontban 
foglaltakkal 
egyenértékű 
üzemmérnöki, 
mérnöki felsőfokú 
szakképzettség vagy
4. az 1–3. pontban 
foglaltakkal 
egyenértékű felsőfokú 
szakképzettség.

A szakterülethez 
kapcsolódó specifikus 
rendszerekkel, 
berendezésekkel, 
készülékekkel, illetve 
anyagokkal végzett 
laboratóriumi, illetve 
helyszíni vizsgálati 
tevékenység során 
szerzett tapasztalat, 
publikációs 
tevékenység, 
engedélyezési, 
tervezési, kivitelezési, 
üzemeltetési gyakorlat.

10. Vegyészet

10.1. Vegyészet – vízkémia Vízüzemi stratégiák, 
víztisztítók működése, 
pótvíz-előállítás, 
korróziós folyamatok.

1. BSc vagy MSc szintű
– környezetmérnök,
– vegyészmérnök,
– biomérnök,
– mérnök-fizikus,
– fizikus,
– vegyész vagy 
2. szakirányú 
szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban 
foglaltakkal 
egyenértékű felsőfokú 
szakképzettség.

A szakterülethez 
kapcsolódó specifikus 
rendszerekkel, 
berendezésekkel, 
készülékekkel, illetve 
anyagokkal végzett 
laboratóriumi, illetve 
helyszíni vizsgálati 
tevékenység során 
szerzett tapasztalat, 
publikációs 
tevékenység, 
engedélyezési, 
tervezési, kivitelezési, 
üzemeltetési gyakorlat.
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10.2. Vegyészet – radiokémia Radioizotópok 
kimutatása, 
adszorpciós/deszorpciós 
folyamatai, viselkedésük 
fűtőelemekben és 
hűtőközegekben.

1. BSc vagy MSc szintű 
– környezetmérnök,
– vegyészmérnök,
– biomérnök,
– mérnök-fizikus,
– fizikus,
– vegyész vagy
2. szakirányú 
szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban 
foglaltakkal 
egyenértékű felsőfokú 
szakképzettség.

A szakterülethez 
kapcsolódó specifikus 
rendszerekkel, 
berendezésekkel, 
készülékekkel, illetve 
anyagokkal végzett 
laboratóriumi, illetve 
helyszíni vizsgálati 
tevékenység során 
szerzett tapasztalat, 
publikációs 
tevékenység, 
engedélyezési, 
tervezési, kivitelezési, 
üzemeltetési gyakorlat.

10.3. Vegyészet – nukleáris 
kémiai technológia

Radioizotópok 
elválasztása, dúsítás, 
fűtőelem-gyártás, 
reprocesszálás, 
radioaktív hulladékok 
kezelése, fűtőelem-
állapotok értékelése.

1. BSc vagy MSc szintű 
– környezetmérnök,
– vegyészmérnök,
– biomérnök,
– mérnök-fizikus,
– fizikus,
– vegyész vagy
2. szakirányú 
szakmérnök vagy 
3. az 1. és 2. pontban 
foglaltakkal 
egyenértékű felsőfokú 
szakképzettség.

A szakterülethez 
kapcsolódó specifikus 
rendszerekkel, 
berendezésekkel, 
készülékekkel, illetve 
anyagokkal végzett 
laboratóriumi, illetve 
helyszíni vizsgálati 
tevékenység során 
szerzett tapasztalat, 
publikációs 
tevékenység, 
engedélyezési, 
tervezési, kivitelezési, 
üzemeltetési gyakorlat.
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11. Sugárvédelem Dózismennyiségek, 
dozimetria, ionizáló 
sugárzások hatása 
élő szervezetre, 
sugárbiztonsági 
normák, sugárvédelem 
műszaki szempontok, 
biológiai védelem 
számítása; nukleáris 
méréstechnika; 
radioaktív sugárzások 
mérési módszerei, 
detektorok típusai, 
spektrometria, 
radiográfia, radioaktív 
hulladékok kezelése, 
tárolása.

1. BSc vagy MSc szintű 
– gépészmérnök,
– villamosmérnök,
– energetikai mérnök,
– környezetmérnök,
– vegyészmérnök,
– biomérnök,
– egészségügyi mérnök,
– fizikus,
– mérnök-fizikus,
– vegyész,
– informatikus,
– orvos,
– fizika tanár,
– kémia tanár vagy
2. szakirányú 
szakmérnök vagy 
3. az 1. és 2. pontban 
foglaltakkal 
egyenértékű felsőfokú 
szakképzettség
és mindegyik esetben 
átfogó fokozatú 
sugárvédelmi 
végzettség.

A sugárvédelem 
területén kutatási, 
mérési, elemzési, 
balesetelhárítási, 
nukleáris biztonsági 
felügyelői tevékenység.

12. Proliferáció-állóság Nemzetközi és 
hazai szabályozás, 
nukleáris biztosítéki 
(safeguards) eszközök 
és ellenőrzések, 
nyilvántartó szoftverek 
kezelése, jelentésküldő 
szoftverek kezelése; 
nukleáris és radioaktív 
anyagokkal kapcsolatos 
törvényszéki vizsgálatok 
méréstechnikai háttere, 
nyomszakértői munka 
és a mérési munka 
összehangolása, 
eredmények értékelése.
Nukleáris létesítmények 
proliferáció-állósági 
elemzése.

1. BSc vagy MSc szintű 
– gépészmérnök,
– villamosmérnök,
– energetikai mérnök,
– környezetmérnök,
– vegyészmérnök,
– fizikus,
– mérnök-fizikus,
– vegyész,
– informatikus vagy
2. szakirányú 
szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban 
foglaltakkal 
egyenértékű felsőfokú 
szakképzettség,
és mindegyik esetben 
átfogó fokozatú 
sugárvédelmi 
végzettség.

A szakterülethez 
kapcsolódó specifikus 
rendszerekkel, 
berendezésekkel, 
készülékekkel szerzett 
tapasztalat, publikációs 
tevékenység, 
engedélyezési, 
tervezési, kivitelezési, 
üzemeltetési gyakorlat.
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13. Nukleáris védettség Őrzés-védelem, 
információ-biztonság, 
fizikai védelem technikai 
és adminisztratív 
alrendszerével 
kapcsolatos tervezési 
követelmények, 
veszélyességi skála.

1. BSc vagy MSc szintű
– gépészmérnök,
– villamosmérnök,
– energetikai mérnök,
– környezetmérnök,
– vegyészmérnök,
– biomérnök,
– fizikus,
– mérnök-fizikus,
– vegyész,
– okleveles katonai 
vezető,
– okleveles biztonság- 
és védelempolitikai 
szakértő,
– had- és 
biztonságtechnikai 
mérnök,
– okleveles rendészeti 
vezető,
– rendőrtiszt,
– informatikus vagy
2. szakirányú 
szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban 
foglaltakkal 
egyenértékű felsőfokú 
szakképzettség, és 
mindegyik esetben 
átfogó fokozatú 
sugárvédelmi 
végzettség.

A szakterülethez 
kapcsolódó specifikus 
rendszerekkel, 
berendezésekkel, 
készülékekkel szerzett 
tapasztalat, publikációs 
tevékenység, 
engedélyezési, 
tervezési, kivitelezési, 
üzemeltetési gyakorlat.
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14. Nukleáris és más 
radioaktív anyagok 
szállítása

Radioaktív és nukleáris 
anyagok csomagolása, 
szállítása, sugárvédelem, 
engedélyezési 
mechanizmus; 
radioaktív és nukleáris 
anyagok biztonságba 
helyezésére, átmeneti 
tárolására alkalmazott 
küldeménydarabok, 
illetve csomagolások.

1. BSc vagy MSc szintű 
– gépészmérnök,
– villamosmérnök,
– energetikai mérnök,
– közlekedésmérnök,
– környezetmérnök,
– vegyészmérnök,
– fizikus,
– mérnök-fizikus,
– vegyész,
– informatikus vagy
– védelmi igazgatási,
– katasztrófavédelmi 
felsőfokú képzettség 
vagy
2. szakirányú 
szakmérnök vagy 
3. az 1. és 2. pontban 
foglaltakkal 
egyenértékű felsőfokú 
szakképzettség, és 
mindegyik esetben 
átfogó fokozatú 
sugárvédelmi 
végzettség.

A szakterülethez 
kapcsolódó specifikus 
rendszerekkel, 
berendezésekkel, 
készülékekkel szerzett 
tapasztalat, publikációs 
tevékenység, 
engedélyezési, 
tervezési, kivitelezési, 
üzemeltetési gyakorlat.

15. Nukleárisbaleset-
elhárítás

Baleseti felkészülés, 
intézkedési 
tervek készítése, 
forrástag becslés, 
terjedésszámítás, 
radioaktív kibocsátás 
hatásainak csökkentése.

1. BSc vagy MSc szintű 
– gépészmérnök,
– villamosmérnök,
– energetikai mérnök,
– környezetmérnök,
– vegyészmérnök,
– fizikus,
– mérnök-fizikus,
– vegyész,
– informatikus,
– orvos,
– fizika tanár,
– kémia tanár,
– védelmi igazgatási,
– katasztrófavédelmi 
felsőfokú képzettség 
vagy
2. szakirányú 
szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban 
foglaltakkal 
egyenértékű felsőfokú 
szakképzettség,
és mindegyik esetben 
átfogó fokozatú 
sugárvédelmi 
végzettség.

A nukleáris balesetek 
elhárítására való 
felkészülés műszaki 
és adminisztratív 
tervezése, szervezése, 
végrehajtása, 
nukleárisbaleset-
elhárítási gyakorlatok 
előkészítése, levezetése 
és értékelése, 
a nukleárisbaleset-
elhárítási 
óvintézkedésekről 
hozandó döntések 
megalapozása, 
előkészítése, és 
az óvintézkedések 
végrehajtása terén 
szerzett gyakorlat.
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16. Minőségügy, irányítási 
rendszerek

Minőségközpontú 
irányítási rendszerek 
tervezése, felügyelete 
és működtetése; 
minőségellenőrzés és 
megfelelőségértékelés; 
projektek 
minőségbiztosításának 
felügyelete.

1. BSc vagy MSc szintű
– minőségirányítási 
mérnök,
– minőségbiztosítási 
mérnök vagy
2. minőségügyi 
szakmérnök vagy 
szakember vagy
3. minőségirányítási 
szakmérnök vagy 
szakember.

Minőségügy terén 
tervezési tevékenység, 
felülvizsgálati gyakorlat, 
nemzetközileg 
elfogadott kódokkal 
végzett, igazolt 
elemző, ellenőri, 
nukleáris biztonsági 
felügyelői tevékenység, 
publikációk, előadások, 
validált vizsgálati 
jelentések.

17. Atomerőmű 
üzemeltetése

Az engedélyköteles 
üzemeltetési 
alapdokumentumok 
módosítása, azok 
üzemeltetésre gyakorolt 
hatása.

1. BSc vagy MSc szintű
– gépészmérnök,
– villamosmérnök,
– energetikai mérnök,
– vegyészmérnök,
– fizikus,
– mérnök-fizikus 
képzettség vagy
2. szakirányú 
szakmérnök vagy
3. az 1. és 2. pontban 
foglaltakkal 
egyenértékű felsőfokú 
szakképzettség.

Az atomerőmű 
üzemeltetésével, 
valamint az üzemeltetési 
alapdokumentumokkal, 
azok kialakításával, 
módosításával 
kapcsolatos gyakorlat.

”
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 5/2013. (IV. 23.) MNB rendelete
a jegybanki alapkamat mértékéről

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 65.  § (1)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a következőket rendelem el:

1. §  A jegybanki alapkamat mértéke 4,75%.

2. § (1) Ez a rendelet 2013. április 24-én lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékéről szóló 4/2013. (III. 26.) MNB rendelet.

  dr. matolcsy györgy s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 11/2013. (IV. 23.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak, 
közalkalmazottainak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint 
szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (5)  bekezdés q) és s)  pontjában és a  fegyveres szervek 
hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342.  § (2)  bekezdés 11. és 18.  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37.  § (1)  bekezdés d), e), n) és q)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – 
a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet alkalmazásában:
a) belügyi szerv: a  Belügyminisztérium, a  fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 

viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 1.  § (1)  bekezdésében meghatározott belügyminiszter irányítása 
alatt álló fegyveres szervek, a  Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság, 
a  Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ, a  Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ, 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kivételével a rendvédelmi oktatási intézmények, továbbá a Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal;

b) nyugállományú: a  belügyi szervek hivatásos állományából nyugállományba helyezett személy, továbbá 
a  szolgálati járandóságban, valamit rokkantsági és rehabilitációs ellátásban részesülő volt hivatásos 
állományú személy.

2. § (1) A  belügyi szervek hivatásos állományú tagjai (a  továbbiakban: hivatásos állomány tagja) és a  Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal kivételével a belügyi szervek közalkalmazottai (a továbbiakban: közalkalmazott) e rendelet 
alapján fogászati, a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveggel történő ellátásba nem tartozó 
látásjavító szemüvegkészítéssel, kontaktlencsével (a  továbbiakban: látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse), 
valamint a  képernyő előtti munkavégzéshez szükséges éleslátást biztosító szemüvegkészítéssel (a  továbbiakban: 
képernyős szemüveg) kapcsolatos költségtérítésre jogosultak.

 (2) A  vezényléssel szolgálatot teljesítő hivatásos állományú esetében a  fogászati költségek, valamint 
a  szemüvegkészítés vagy kontaktlencse vásárlás költségeinek megtérítése a  foglalkoztató belügyi szervet terheli. 
A  Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ esetében a  kifizetés a  vezénylő belügyi szerv költségvetésének 
terhére történik.

 (3) A  hivatásos állomány tagja és a  közalkalmazott a  próbaidő tartama alatt nem jogosult az  e  rendelet szerinti 
költségtérítésre.

 (4) A  nyugállományú szociális helyzetére figyelemmel, a  szociális gondozás keretében a  fogászati ellátással, valamint 
látásjavító szemüvegkészítéssel vagy kontaktlencse vásárlással kapcsolatos költségeihez e rendelet szerint nyújtható 
költségtámogatás.

3. § (1) A  hivatásos állomány tagja és a  közalkalmazott a  fogászati ellátással kapcsolatban felmerült költségeinek 
a  társadalombiztosítási jogviszony alapján meg nem térülő része megtérítésére jogosult. Nincs helye 
költségtérítésnek, ha a  szolgáltatás a  kötelező egészségbiztosítási ellátások keretében térítésmentesen is igénybe 
vehető. Ha a  társadalombiztosítás keretében térítésmentesen igénybe vehető fogászati ellátások igénybevételére 
az ilyen ellátásokat térítés ellenében nyújtó egészségügyi szolgáltatónál kerül sor, a felmerülő költségek a hivatásos 
állomány tagját, illetve a közalkalmazottat terhelik.

 (2) A  hivatásos állomány tagja, valamint a  közalkalmazott e  rendelet szerint akkor jogosult fogászati költségei 
megtérítésére, ha a fogászati ellátás igénybevételét megelőző egy éven belül fogászati szűrővizsgálaton vett részt és 
erről igazolást kapott.
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 (3) Fogászati költségtérítésként – az  (1)  bekezdésben meghatározott korlátozással – a  fogászati szolgáltatást 
nyújtó egészségügyi szolgáltató által megállapított költség 75%-a, de évente összesen legfeljebb a  központi 
költségvetésről szóló törvény szerinti illetményalap (a  továbbiakban: illetményalap) 150%-ának megfelelő összeg 
téríthető meg.

4. § (1) A  hivatásos állomány tagja és a  közalkalmazott fogászati költségeinek megtérítése iránti kérelmét 
az  állományilletékes parancsnoknál, illetve a  belügyi szerv munkáltatói jogkört gyakorló vezetőjénél terjesztheti 
elő. A kérelemhez mellékelni kell a fogászati szűrővizsgálaton való részvételről kiállított igazolást, a fogászati ellátást 
végző orvos igazolását az elvégzett beavatkozásról, valamint a belügyi szerv nevére és címére kiállított, a hivatásos 
állomány tagja vagy a közalkalmazott nevével ellátott, a beavatkozás szerint részletezett számlát.

 (2) Az állományilletékes parancsnok, illetve a belügyi szerv munkáltatói jogkört gyakorló vezetője a hivatásos állomány 
tagja vagy a  közalkalmazott kérelme alapján, a  fogászati ellátást végző fogorvos igazolása és a  részletes számla 
benyújtását követő 30 napon belül intézkedik a kifizetésről.

5. § (1) A nyugállományú a nyugállományba vonulása előtti utolsó szolgálati helye szerinti állományilletékes parancsnoknál 
terjesztheti elő a  fogászati költségtérítés iránti kérelmét. Ha az  utolsó szolgálati hely jogutód nélkül megszűnt, 
a  kérelmet elintézésre az  állomány szerinti fegyveres szerv országos parancsnokságához, ennek hiányában 
a belügyminiszterhez kell benyújtani.

 (2) A  kérelemhez mellékelni kell a  fogászati ellátást végző orvos igazolását az  elvégzett beavatkozásról, valamint 
az  (1)  bekezdésben meghatározott belügyi szerv nevére és címére kiállított, a  nyugállományú nevével ellátott, 
a beavatkozás szerint részletezett számlát.

 (3) Az állományilletékes parancsnok, illetve a belügyminiszter a nyugállományú költségtérítéséről vagy támogatásáról 
a szerv szociális bizottságának véleménye alapján, a szerv költségvetési helyzetének figyelembe vételével dönt.

 (4) Nem jogosult e  rendelet szerinti támogatásra a  nyugállományú, akinek a  szolgálati viszonya 2012. január 1-jét 
megelőzően, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 
53. § b), f ) vagy g) pontja, az 56. § (2) bekezdés b) pontja vagy az 59. § (1) bekezdés d) pontja miatt szűnt meg.

6. § (1) A  látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse esetében évente összesen legfeljebb az  illetményalap 30%-ának 
megfelelő összeg téríthető meg.

 (2) A hivatásos állomány tagja és a közalkalmazott a látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse költségeinek megtérítése 
iránti kérelmét az állományilletékes parancsnoknál, illetve a belügyi szerv munkáltatói jogkört gyakorló vezetőjénél 
terjesztheti elő. A kérelemhez csatolni kell az alapellátó orvos igazolását a látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse 
használat indokoltságáról, valamint a  belügyi szerv nevére és címére kiállított, a  hivatásos állomány tagja vagy 
a közalkalmazott nevével ellátott részletes számlát.

 (3) A  nyugállományú a  látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse költségeinek megtérítését az  5.  § szerint kérheti. 
A  kérelemhez mellékelni kell az  5.  § (1)  bekezdésében meghatározott belügyi szerv nevére és címére kiállított, 
a nyugállományú nevével ellátott részletes számlát.

 (4) A kifizetés tekintetében a 4. § (2) bekezdésének rendelkezései az irányadóak.

7. § (1) Ha a  belügyi szerv illetékes alapellátó orvosa által végzett látásvizsgálat eredményeként a  hivatásos állomány 
tagja vagy a  közalkalmazott részére képernyős szemüveg biztosítása szükséges lehet, az  alapellátó orvos 
a  képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.)  
EüM rendelet 1. melléklete szerinti beutalóval szemészeti szakvizsgálatra utalja be a hivatásos állomány tagját vagy 
a közalkalmazottat.

 (2) A  szemészeti szakvizsgálat eredményeként meghatározott képernyős szemüveget a  hivatásos állomány tagja, 
illetve a  közalkalmazott készítteti el. A  szemüvegkészítés költségeinek megtérítésére irányuló kérelemhez csatolni 
kell a  belügyi szerv nevére és címére kiállított, a  hivatásos állomány tagja vagy a  közalkalmazott nevével ellátott 
– a  szemüveg lencse és a  keret árát külön-külön feltüntető – részletes számlát, valamint az  alapellátó orvos által 
a képernyős szemüveg viselésének indokoltságáról szóló igazolást.

 (3) A  hivatásos állomány tagja és a  közalkalmazott a  képernyős szemüveg költségeinek megtérítése iránti kérelmet 
az állományilletékes parancsnoknál, illetve a belügyi szerv munkáltatói jogkört gyakorló vezetőjénél terjesztheti elő.

 (4) A  szemüveglencse, a  becsiszolás, a  felületkezelés és az  optikai szolgáltatások teljes ára, valamint a  keret árából 
az  illetményalap 10%-ának megfelelő összeg térítendő. A  kifizetés tekintetében a  4.  § (2)  bekezdésének 
rendelkezései irányadók.
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8. §  A fogászati kezelés, valamint a  szemüvegkészítés vagy kontaktlencse vásárlás költségeinek megtérítése 
az 1. melléklet szerinti kérelemmel igényelhető.

9. §  A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok esetében a  4.  § (1)  bekezdésének, az  5.  § (2)  bekezdésének, a  6.  §  
(2)–(3)  bekezdésének, valamint a  7.  § (2)  bekezdésének rendelkezéseitől eltérően a  számlát a  dolgozó nevére és 
állandó lakcímére kell kiállítani.

10. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

11. § (1) Hatályát veszti a  polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjait megillető kiegészítő 
egészségügyi szolgáltatásokról szóló 8/2001. (XII. 13.) TNM rendelet 1. §-ában az „ , a Nemzetbiztonsági Hivatalra és 
a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatra” szövegrész és az „együtt” szövegrész.

 (2) A  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a  polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál 
történő végrehajtásáról szóló 4/2008. (XII. 31.) TNM rendelet 25.  §-a az  Alkotmányvédelmi Hivatal és 
a  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat közalkalmazottaira a  rendelet hatálybalépésével a  továbbiakban nem 
alkalmazható.

  dr. Pintér sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 11/2013. (Iv. 23.) bm rendelethez

KÉRELEM szemüveg/fogászati kezelés árának megtérítése iránt

NÉV: ..............................................................................................................................................................................................................................
Hivatali egység: ........................................................................................................................................................................................................
Telefonszám: ..............................................................................................................................................................................................................
Adószám: ....................................................................................................................................................................................................................
A vonatkozó jogszabály és a  mellékelt számla alapján kérem szemüvegem/kontaktlencsém/fogászati kezelésem 
árának részbeni megtérítését.
Kijelentem, hogy tárgyévben fogászati/látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse/képernyős szemüveg 
költségtérítésben:
a) nem részesültem
b) …………. forint összegben részesültem.
Melléklet: ....................... db

  ............................................. 
  aláírás
JAVASOLOM:

P. H.
..................................
          vezető

Pénzügyi ellenjegyzés:
................................................
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A belügyminiszter 12/2013. (IV. 23.) BM rendelete
a 2007–2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó 
támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási 
és kontrollrendszerekről szóló 23/2012. (IV. 26.) BM rendelet, valamint a települési önkormányzatok 
és társulásaik létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, 
döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2013. (III. 14.) 
BM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet 11.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § b)  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel 
egyetértésben –, a  10.  § és az  1–3.  melléklet tekintetében a  Magyarország 2013.  évi központi költségvetéséről szóló 2012.  évi 
CCIV. törvény 77. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget 
vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37.  § p)  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § b)  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter 
véleményének kikérésével – a következőket rendelem el:

1. §  A 2007–2013 közötti programozási időszakban a  Szolidaritási programokból származó támogatások 
felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és kontrollrendszerekről szóló 
23/2012. (IV. 26.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendelet hatálya a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet 
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 9. Szolidaritási programok alcím 1. Európai 
Menekültügyi Alap, 2. Integrációs Alap, 3. Visszatérési Alap, 4. Külső Határok Alap, 5. Szolidaritási programokhoz 
kapcsolódó technikai költségek és 6. Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék jogcímcsoportok fejezeti 
kezelésű előirányzatai felhasználására, valamint az ezekből az előirányzatokból nyújtott költségvetési támogatások 
felhasználásának pénzügyi lebonyolításában és ellenőrzésében részt vevő szervezetre és a költségvetési támogatás 
végső kedvezményezettjére terjed ki.”

2. §  Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § E rendelet alkalmazásában
1. ellenőrzési hatóság: az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság;
2. előzetes projekt adatlap: zárt kétfordulós kiválasztási eljárás esetén a  pályázó által tervezett projekt lényegi 
elemeit tartalmazó dokumentum;
3. európai menekültügyi alap: a 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal létrehozott alap;
4. éves program: a  2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 21.  cikk (3)  bekezdése, a  2007/574/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozat 23.  cikk (3)  bekezdése, továbbá a  2007/435/EK tanácsi határozat 19.  cikk 
(3) bekezdése szerinti éves programok;
5. hitelesítő hatóság: az  1.  § (1)  bekezdése szerinti fejezetet irányító szerv vezetője (a  továbbiakban: miniszter) 
által vezetett minisztérium (a  továbbiakban: minisztérium) kiadásigazoló nyilatkozatok Európai Bizottsághoz való 
benyújtást megelőző igazolására kijelölt, a Felelős Hatóságtól funkcionálisan független szervezeti egysége;
6. informatikai rendszer: a  Szolidaritás és a  migrációs áramlások igazgatása általános program keretében 
végrehajtott projektek nyomon követését szolgáló, a  2007/435/EK tanácsi határozat 22.  cikk e)  pontjában, 
a  2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 24.  cikk e)  pontjában, a  2007/574/EK európai parlamenti 
és tanácsi határozat 26.  cikk e)  pontjában és a  2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 24.  cikk 
e) pontjában meghatározott informatikai alapú nyilvántartó rendszer;
7. Integrációs alap: a 2007/435/EK tanácsi határozattal létrehozott alap;
8. közvetlen támogatási szerződés: a  Felelős Hatóság és a  zárt kétfordulós kiválasztási eljárásban nyertes végső 
kedvezményezett között létrejött magánjogi szerződés, amely tartalmazza a  közvetlen támogatás nyújtásának és 
felhasználásának részletes szabályait;
9. külső határok alap: a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal létrehozott alap;
10. mérlegbeszámoló: a  Felelős Hatóság által készített olyan speciális beszámoló, amely elkülönített, 
eredményszemléletű könyvvezetés alapján készül az Európai Menekültügyi Alap, az Integrációs Alap, a Visszatérési 
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Alap és a  Külső Határok Alap egyes allokációinak zárásáról szóló, az  Európai Bizottság részére megküldendő 
zárójelentés adatainak alátámasztására, és amely nem tartozik a  számvitelről szóló 2000.  évi C.  törvény 
(a továbbiakban: Számv. törvény) hatálya alá;
11. működési kézikönyv: a Felelős Hatóság működésére vonatkozó szabályokat és egyes azzal kapcsolatos adatokat 
tartalmazó dokumentum;
12. pályázati adatlap: a  nyílt és az  egyszerűsített kiválasztási eljárás esetén a  pályázó által tervezett projekt 
megvalósításával összefüggő információkra kiterjedő dokumentum;
13. partner: a  projekttel megvalósítani kívánt tevékenységek ellátására alkalmas szervezet, amely a  végső 
kedvezményezett felelőssége mellett, a végső kedvezményezettel kötött partnerségi megállapodás alapján a végső 
kedvezményezettel közösen valósítja meg a projektet;
14. projekt: a  támogatások végső kedvezményezettjei által egy intézkedés egészének vagy egy részének 
végrehajtása érdekében felvonultatott egyedi, gyakorlati eszközök;
15. részletes projekt adatlap: zárt kétfordulós kiválasztási eljárás esetén a  pályázó által tervezett projekt 
megvalósításával összefüggő minden releváns információra kiterjedő dokumentum;
16. szabálytalanság: az  Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i  
2988/95/EK EURATOM rendelet 1.  cikk (2)  bekezdésében foglaltak, továbbá a  jogszabályok előírásainak, 
a  támogatási szerződésben és a  közvetlen támogatási szerződésben a  felek által vállalt kötelezettségeknek 
a megsértése, amelyek eredményeképpen Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek vagy sérülhetnek;
17. szabálytalansági elektronikus nyilvántartó rendszer: a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános 
program keretében végrehajtott projekteket érintő szabálytalanságokkal kapcsolatos adatokat tartalmazó 
informatikai alapú nyilvántartó rendszer;
18. szabálytalansági gyanú: bármilyen adat vagy információ, amely szabálytalanság elkövetésére utal;
19. tartaléklista: a  pályázati kiírás alapján támogatásra javasolható, azonban az  adott pályázati kiírásban 
rendelkezésre álló forrás terhére – annak kimerülése miatt – már nem támogatható projektek listája;
20. támogatási szerződés: a  Felelős Hatóság és a  nyílt és az  egyszerűsített kiválasztási eljárásban nyertes 
végső kedvezményezett között létrejött magánjogi szerződés, amely tartalmazza a  támogatás nyújtásának és 
felhasználásának részletes szabályait;
21. többéves program: a  2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 18.  cikk (1)  bekezdése, a  2007/575/
EK európai parlamenti és tanácsi határozat 19.  cikk (1)  bekezdése, a  2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi 
határozat 21. cikk (1) bekezdése, továbbá a 2007/435/EK tanácsi határozat 17. cikk (1) bekezdése szerinti program;
22. végső kedvezményezett: a projekt megvalósításáért felelős szervezet;
23. visszatérési alap: a 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal létrehozott alap.”

3. §  Az R. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  MB-ben megfigyelőként részt vehet az  Ellenőrzési Hatóság és a  Hitelesítő Hatóság által delegált személy, 
továbbá a Felelős Hatóság által meghívott más szervezet képviselője.”

4. §  Az R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Zárt kétfordulós kiválasztási eljárással kell kiválasztani azokat a projekteket, amelyek esetében – különösen, ha 
a tervezett tevékenységet a végső kedvezményezett jogszabályi felhatalmazás alapján, kizárólagos hatáskörrel látja 
el – az adott tevékenység jellege nem teszi lehetővé a nyílt kiválasztási eljárással történő kiválasztást, vagy amelyek 
Magyarország különleges biztonsági vagy nemzetbiztonsági érdekeit érintik vagy különleges biztonsági intézkedést 
igényelnek. A  projektek kiválasztása egyéb esetben nyílt pályázati eljárással történik. Bármely kiválasztási eljárás 
keretében lehetőség van egyszerűsített kiválasztási eljárás lefolytatására a  12.  § (5)  bekezdéssel összhangban, ha 
a pályázók adminisztrációs terheinek csökkentése ezt indokolttá teszi.”
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5. §  Az R. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nyílt kiválasztási eljárás pályázati felhívását a Felelős Hatóság az Ávr. 66. § (1) bekezdésében meghatározott 
közzététel mellett egy országosan elérhető internetes pályázati oldalon jelenteti meg.”

6. § (1) Az R. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép::
„(3) A Felelős Személy az ÉB és a (2) bekezdés szerinti bizottság döntési javaslata alapján dönt az egyes projektek 
támogatásáról, tartaléklistára kerüléséről vagy elutasításáról.”

 (2) Az R. 17. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Felelős Személy az európai uniós szabályok figyelembe vételével soron kívül dönthet
a) a tartaléklistán szereplő projektek támogatásáról az azonos alap azonos allokációján belüli forrás felszabadulása 
esetén, vagy
b) a  támogatásra javasolt vagy a  tartaléklistán szereplő projektek azonos alapon belüli és különböző allokációk 
közötti átcsoportosításáról forrás felszabadulása esetén.”

7. § (1) Az R. 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  végső kedvezményezett a  közbeszerzési eljárása megindításának tervezett időpontja előtt legalább 15 
nappal –  rendkívüli sürgősség jogszabályi feltételeinek fennállása esetén 3 nappal – a  közbeszerzési eljárás 
dokumentumait előzetes véleményezésre megküldi a  Felelős Hatóságnak. Ha a  végső kedvezményezett a  Kbt. 
szerinti nyílt vagy meghívásos eljárástól eltérő eljárást kíván lebonyolítani, megküldi a  választott eljárásfajta 
alkalmazhatóságára vonatkozó indokolást és az  annak alátámasztásául szolgáló bizonyítékokat is, ha azokat 
előzetesen a pályáztatás során nem nyújtotta be vagy attól el kíván térni.”

 (2) Az R. 24. §-a a következő (3a)–(3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  Felelős Hatóság a  közbeszerzési eljárásra vonatkozóan – annak tervezett megindításáig – a  (3)  bekezdés 
szerinti dokumentumok alapján véleményt adhat. A  végső kedvezményezett a  közbeszerzési eljárás 
dokumentumait a Felelős Hatóság írásos véleményének figyelembevételével véglegesíti.
(3b) A  Felelős Hatóság a  közbeszerzési eljárást lezáró döntést megelőzően ellenőrzi a  közbeszerzési eljárás 
lefolytatását és dokumentációját a  vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés szempontjából és arról írásbeli 
véleményt ad. A  végső kedvezményezett köteles a  döntésről haladéktalanul tájékoztatni a  Felelős Hatóságot 
az  írásbeli véleménnyel kapcsolatos álláspontjával együtt. Ha a  végső kedvezményezett a  közbeszerzési eljárást 
lezáró döntését a  Felelős Hatóság írásbeli véleményének figyelmen kívül hagyásával hozta meg, a  közbeszerzési 
eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés költségei elismerhetőségét a Felelős Hatóság egyedileg megvizsgálja.
(3c) Ha a  végső kedvezményezett a  Felelős Hatóság (3a) és (3b)  bekezdés szerinti véleményét nem vette 
figyelembe, a  Felelős Hatóság szabálytalansági eljárást folytat le, vagy a  Kbt. szerint jogorvoslati eljárást 
kezdeményez.”

8. §  Az R. 53. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A jogorvoslati kérelmet a szabálytalansági döntés közlésétől számított 5 napon belül az indokok megjelölésével 
írásban kell előterjeszteni a Felelős Személynél, aki azt 25 napon belül továbbítja a miniszter részére véleményével 
és a  szabálytalansági eljárás irataival együtt. A  szabálytalansági eljárás során hozott döntésben meghatározott 
intézkedésekre és korrekcióra vonatkozó döntés végrehajtását a  jogorvoslati eljárás lezárásáig, illetve 
megszüntetéséig a miniszter felfüggesztheti.”

9. §  Az R 54. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A miniszter a jogorvoslati kérelem tárgyában a következő döntéseket hozhatja:
a) a szabálytalansági döntést helybenhagyja,
b) a szabálytalansági döntést megváltoztatja,
c) a szabálytalansági döntést megsemmisíti, vagy
d) a szabálytalansági döntést megsemmisíti, és új szabálytalansági eljárás lefolytatására utasítja a szabálytalansági 
eljárás során eljáró szervezetet, ha a  jogorvoslati döntés meghozatalához nincs elég adat, a  jogorvoslati eljárás 
alatt új tény merült fel, vagy egyébként a  tényállás további tisztázása szükséges, és arra a  jogorvoslati kérelem 
kiegészítése keretében nincs lehetőség, feltéve, hogy a szabálytalansági gyanú továbbra is fennáll.”
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10. §  A települési önkormányzatok és társulásaik létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési 
támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2013. 
(III. 14.) BM rendelet 2–4. melléklete helyébe az 1–3. melléklet lép.

11. §  Az R.
a) 16. § (3) bekezdésében a „javaslatot tesz” szövegrész helyébe a „dönt arról” szöveg,
b) 23.  § (1)  bekezdésében és 24.  § (6)  bekezdésében a  „költségvetési” szövegrész helyébe a  „központi 

költségvetésről szóló” szöveg,
c) 31.  § (1)  bekezdésében a  „Magyar Államkincstárban” szövegrész helyébe a  „kincstárban”, a  „Magyar 

Államkincstár” szövegrész helyébe a „kincstár” szöveg,
d) 31.  § (3)  bekezdésében a  „Magyar Államkincstárban megnyitott elkülönített” szövegrész helyébe 

a „kincstárban nyitott elkülönített fizetési” szöveg,
e) 31. § (4) bekezdésében az „elkülönített” szövegrész helyébe a „fizetési” szöveg
lép.

12. §  Hatályát veszti az R. 57. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjában a „2011. évi CXCV.” szövegrész.

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

  dr. Pintér sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 12/2013. (Iv. 23.) bm rendelethez
„2. melléklet az 5/2013. (III. 14.) BM rendelethez

1. melléklet a /2013. ( .  .) BM rendelethez
"2. melléklet az 5/2013. (III. 14.) BM rendelethez

Igénylő neve:
Ügyintéző:
Telefon:
Fax:
Email:

felmentési 
illetmény hónap 
száma

végkielégítés 
hónap száma

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Dátum:

Nyugdíjazásra vonatkozó 
adatok

2014. évre 
áthúzódó 
összesen 
(21.+22.)

Tárgyévi igény összesen 
(16.+17.)

A végkielégítés 
kifizetése megtörtént-e 

(igen/nem)

Felmentéssel, illetve rendes 
felmondással megvalósuló 2014. 

évre áthúzódó felmentési 
illetmény hónap száma (14. 

oszlop adatából)

A végkielégítés és szociális 
hozzájárulási adója összegének 
75%-a, de legfeljebb 4 millió 

forint

 A felmentési időre járó, de legfeljebb hat 
havi illetmény és szociális hozzájárulási 

adójának összege, illetve a
6.§ (2) esetében felmentési időre járó egyhavi 
illetmény és szociális hozzájárulási adójának 

összege

A végkielégítés és szociális 
hozzájárulási adója összegének 
75%-a, de legfeljebb 4 millió 

forint

polgármester"

Összesen:

jegyző                                                                                                                                                         

Sorszám

..............................................................................                                                                     …………………………………………………………………

P. H.

Intézmény 
neve

Az igényléssel érintett intézmények foglalkoztatottankénti adatai

2014. évi adatok

Foglalkoz-
tatott neve Munka-kör Jogállás

Ágazat 
megne-
vezése

Születési 
idő

Intézmény 
székhelyé-
nek címe

Közoktatási 
intézmény 
esetén OM 
azonosító

Igényelt 
támogatás 
összesen 
(18.+23.)

Jogviszony utolsó 
napja

Felmentéssel, illetve rendes 
felmondással megvalósuló

2013. évi adatok

Felmentés vagy rendes 
felmondás alapjául 

szolgáló évek száma

Végkielégítés alapjául 
szolgáló évek száma

 A felmentési időre járó, de 
legfeljebb hat havi illetmény 

és szociális hozzájárulási 
adójának összege, illetve a
6.§ (2) esetében felmentési 

időre járó egyhavi illetmény 
és szociális hozzájárulási 

adójának összege
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2. melléklet a 12/2013. (Iv. 23.) bm rendelethez
„3. melléklet az 5/2013. (III. 14.) BM rendelethez

2. melléklet a /2013. ( .  .) BM rendelethez
"3. melléklet az 5/2013. (III. 14.) BM rendelethez

Igénylő neve:
Ügyintéző:
Telefon:
Fax:
Email:

forintban

Felmentési időre járó 
illetmény Végkielégítés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Dátum:

2013. évi tényleges kifizetési kötelezettséget igazoló adatközlő tábla személyenkénti elszámoláshoz, illetve a tartalékállomány megszűnését követő kifizetésekhez*

Intézmény neve Intézmény címe
Közoktatási intézmény 
esetén OM azonosító

2013. évben keletkezett tényleges kifizetés

2013. évben 
ténylegesen 

kifizetett 
támogatás

 A felmentési időre járó, de legfeljebb hat havi illetmény és 
szociális hozzájárulási adójának összege, illetve a

6.§ (2) esetében felmentési időre járó egyhavi illetmény és 
szociális hozzájárulási adójának összege

Összesen
(14.+15.)

Végkielégítés

Jogviszony utolsó napja

Felmentés vagy 
rendes felmondás

Sorszám hónap száma

Felmentéssel, illetve rendes felmondással megvalósuló 
megszűnés esetén

Eltérés (+/-)
(17-16. 

oszlop)**
A végkielégítés és szociális hozzájárulási adója 
összegének 75%-a, de legfeljebb 4 millió forint

* Ezt a táblát az igénylő az év végi elszámolás keretében köteles a 2013. évben esedékes, a foglalkoztatott részére történő tényleges kifizetéséről   az Igazgatóság felé megküldeni a kifizetést igazoló dokumentumok egyidejű csatolásával, továbbá ezen adatlap szolgál a köztisztviselő tartalék állományának lejártát követő tényleges kifizetés igazolására is.
** Ha a folyósított támogatási összeg kisebb a ténylegesen kifizetett összegnél, úgy a különbözet nem igényelhető meg. Ha a folyósított támogatási összeg nagyobb a ténylegesen kifizetett összegnél, úgy a különbözetet vissza kell fizetni a központi költségvetés részére."

                                                                                                                                                                    jegyző                                                      

Ágazat megnevezése

Összesen:

Létszámcsökkentési 
igénylés üteme Foglalkoztatott neve Születési ideje

polgármester
.............................................................................................                                                                                                                   ………………………………………………………………

alapjául szolgáló évek száma

P. H.
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3. melléklet a 12/2013. (Iv. 23.) bm rendelethez
„4. melléklet az 5/2013. (III. 14.) BM rendelethez

3. melléklet a /2013. ( .  .) BM rendelethez
"4. melléklet az 5/2013. (III. 14.) BM rendelethez

Igénylő neve:
Ügyintéző:
Telefon:
Fax:
Email:

forintban

Felmentési időre járó áthúzódó 
illetmény Végkielégítés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Dátum:

Utalandó 
támogatási 

összeg

2014. évi kifizetési kötelezettséget igazoló adatközlő tábla*

Sorszám Intézmény neve
Intézmény 

székhelyének címe
Közoktatási intézmény 
esetén OM azonosító

Végkielégítés Felmentéssel, illetve rendes felmondással megvalósuló megszűnés esetén  A felmentési időre járó, de legfeljebb hat havi 
illetmény és szociális hozzájárulási adójának 

összege, illetve a
6.§ (2) esetében felmentési időre járó egyhavi 
illetmény és szociális hozzájárulási adójának 

összege

A végkielégítés és szociális hozzájárulási 
adója összegének 75%-a, de legfeljebb 4 

millió forint
Összesen
(13.+14.)

2014. évre 
megítélt 

támogatás 
összegehónap száma

P. H.

..............................................................................       ……………………………………………………….

Ágazat megnevezése Foglalkoztatott neve Születési ideje Jogviszony utolsó napja

Felmentés vagy 
rendes felmondás

2014. évben keletkezett tényleges kifizetési kötelezettség

Összesen:

alapjául szolgáló évek száma

jegyző polgármester"
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 182/2013. (IV. 23.) KE határozata
a Magyar Nemzeti Bank alelnökének kinevezéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés c)  pontja és a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 48.  § 
(1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök javaslatára – dr. gerhardt Ferencet 2013. április 22-ei hatállyal a  Magyar 
Nemzeti Bank alelnökévé kinevezem.

Budapest, 2013. április 17.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. április 19.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-7/02014/2013.

A köztársasági elnök 183/2013. (IV. 23.) KE határozata
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – rusz alex harryt 
kinevezem rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré.

Budapest, 2013. január 16.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. január 22.

  martonyi jános s. k.,
  külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/00193/2013.
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A köztársasági elnök 184/2013. (IV. 23.) KE határozata
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külügyminiszter előterjesztésére – Fehér tamás endrét 
kinevezem rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré.

Budapest, 2012. november 29.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. december 3.

  martonyi jános s. k.,
  külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/07235/2012.

A köztársasági elnök 185/2013. (IV. 23.) KE határozata
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – káli attilát kinevezem 
rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré.

Budapest, 2013. február 11.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. február 14.

  martonyi jános s. k.,
  külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/00760/2013.
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A köztársasági elnök 186/2013. (IV. 23.) KE határozata
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – dr. jakab Péter zsoltot 
kinevezem rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré.

Budapest, 2013. február 11.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest,  2013. február 14.

  martonyi jános s. k.,
  külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/00695/2013.

A köztársasági elnök 187/2013. (IV. 23.) KE határozata
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – dr. kalotai Pétert 
kinevezem rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré.

Budapest, 2013. március 27.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. április 2.

  martonyi jános s. k.,
  külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/01532/2013.
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A köztársasági elnök 188/2013. (IV. 23.) KE határozata
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – dr. müller adrient 
kinevezem rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré.

Budapest, 2012. november 8.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. november 13.

  martonyi jános s. k.,
  külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/06719/2012.

A köztársasági elnök 189/2013. (IV. 23.) KE határozata
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külügyminiszter előterjesztésére – dr. hajas gábort 
kinevezem rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré.

Budapest, 2013. január 23.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. január 30.

  martonyi jános s. k.,
  külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/00361/2013.
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A köztársasági elnök 190/2013. (IV. 23.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Az Alkotmány 30/A.  § (1)  bekezdés c)  pontjában foglalt jogkörömben, a  külügyminiszter előterjesztésére maris 
zsolt rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet a  Magyar Köztársaságnak a  Nigériai Szövetségi Köztársaságban 
és a  Ghánai Köztársaságban – budapesti székhellyel – való képviseletére kapott megbízása érintetlenül hagyása 
mellett megbízom a Magyar Köztársaságnak a Dél-szudáni Köztársaságban való képviseletével.

Budapest, 2011. december 15.

  schmitt Pál s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. december 20.

  martonyi jános s. k.,
  külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/05918/2011.

A köztársasági elnök 191/2013. (IV. 23.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – maris zsolt rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövetet – Magyarországnak a Nigériai Szövetségi Köztársaságban, a Ghánai Köztársaságban 
és a Dél-szudáni Köztársaságban való képviseletére kapott megbízása érintetlenül hagyása mellett – megbízom 
Magyarországnak az Angolai Köztársaságban való képviseletével, budapesti székhellyel.

Budapest, 2012. február 28.

  schmitt Pál s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest,  2012. március 5.

  martonyi jános s. k.,
  külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/00911/2012.
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A köztársasági elnök 192/2013. (IV. 23.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külügyminiszter előterjesztésére – sziklavári vilmos 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet megbízom Magyarország minszki nagykövetségének vezetésével.

Budapest, 2012. március 5.

  schmitt Pál s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. március 8.

  martonyi jános s. k.,
  külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/01023/2012.

A köztársasági elnök 193/2013. (IV. 23.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – dr. torda esztert 
kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté, és megbízom Magyarország hanoi nagykövetségének 
vezetésével, valamint Magyarországnak a Kambodzsai Királyságban való képviseletével.

Budapest, 2012. április 23.

  kövér lászló s. k.,
  az Országgyűlés elnöke, 
  a köztársasági elnök feladat- és hatásköreit gyakorolva

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. április 26.

  martonyi jános s. k.,
  külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/01693/2012.
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A köztársasági elnök 194/2013. (IV. 23.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – dr. kovács tamás Ivánt 
kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté és megbízom Magyarország brüsszeli nagykövetségének 
vezetésével, valamint Magyarországnak a Luxemburgi Nagyhercegségben való képviseletével.

Budapest, 2012. február 8.

  schmitt Pál s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. február 10.

  martonyi jános s. k.,
  külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/00629/2012.

A köztársasági elnök 195/2013. (IV. 23.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – drágos antalt kinevezem 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté és megbízom Magyarország kabuli nagykövetségének vezetésével.

Budapest, 2012. június 19.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. június 20.

  martonyi jános s. k.,
  külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02614/2012.
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A köztársasági elnök 196/2013. (IV. 23.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről 

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – ódor bálint dávidot 
kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté.

Budapest, 2013. január 31.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. február 5.

  martonyi jános s. k.,
  külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/00462/2013.

A köztársasági elnök 197/2013. (IV. 23.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – Würtz Csillát kinevezem 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté.

Budapest, 2012. december 30.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest,  2013. január 2.

  martonyi jános s. k.,
  külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/07777/2012.
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A köztársasági elnök 198/2013. (IV. 23.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külügyminiszter előterjesztésére – hozzájárulok 
rade drobac rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a  Szerb Köztársaság magyarországi rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2013. április 9.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. április 12.

  martonyi jános s. k.,
  külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/01627/2013.

A köztársasági elnök 199/2013. (IV. 23.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külügyminiszter előterjesztésére – hozzájárulok bwalya 
stanley kasonde Chiti rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Zambiai Köztársaság magyarországi rendkívüli 
és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, berlini székhellyel.

Budapest, 2013. április 5.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. április 12.

  martonyi jános s. k.,
  külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/01628/2013.
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A köztársasági elnök 200/2013. (IV. 23.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külügyminiszter előterjesztésére – hozzájárulok hugo 
gajus scheltema rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a  Holland Királyság magyarországi rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2013. április 10.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. április 15.

  martonyi jános s. k.,
  külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/01737/2013.

A köztársasági elnök 201/2013. (IV. 23.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – hozzájárulok dr. jasim 
muhawi husain rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek az  Iraki Köztársaság magyarországi rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2013. április 10.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. április 15.

  martonyi jános s. k.,
  külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/01738/2013.
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A köztársasági elnök 202/2013. (IV. 23.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – hozzájárulok nurbakh 
rustemov rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a  Kazah Köztársaság magyarországi rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2013. április 6.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. április 12.

  martonyi jános s. k.,
  külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/01629/2013.

A Kormány 1219/2013. (IV. 23.) Korm. határozata
a Magyarország és a Moldovai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény szövegének 
végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország és a  Moldovai Köztársaság között a  szociális biztonságról szóló Egyezmény 

(a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza az  emberi erőforrások miniszterét vagy az  általa kijelölt személyt az  Egyezmény bemutatott 

szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a  külügyminisztert, hogy az  Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges felhatalmazási 

okiratot adja ki;
 4. elfogadja az  Egyezmény kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az  Egyezmény szövegének végleges 

megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány 
az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1220/2013. (IV. 23.) Korm. határozata
a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásának támogatásáról

 1. A Kormány – felismerve a múlt példáinak, a magyarság szellemi örökségének a jelen és az eljövendő nemzedékek 
számára történő megőrzése és átadása, a nemzeti emlékezet és emlékezés magyarság identitásának megőrzésében, 
a  nemzeti összetartozás érzésének növelésében és az  egységes nemzet, a  nemzeti egység megteremtésében 
betöltő kiemelt jelentőségét – a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásának támogatásáról döntött.

 2. A Kormány a Nemzeti Örökség Intézete létrehozása érdekében felhívja
a) a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a  Nemzeti Örökség Intézete Alapító Okiratát készítse elő 

a Miniszterelnök részére;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
határidő: azonnal

b) a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a  feladatkörükben érintett miniszterekkel együttműködve 
vizsgálja meg a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásával érintett jogszabályok körét és kezdeményezze azok 
megfelelő módosítását;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
 nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 honvédelmi miniszter
határidő: azonnal

c) a nemzetgazdasági minisztert, hogy vizsgálja meg és tegyen javaslatot a Nemzeti Örökség Intézete 2013. évi 
működéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása vonatkozásában;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
határidő: azonnal

d) a közigazgatási és igazságügyi minisztert, gondoskodjon arról, hogy a  Miniszterelnökségen, 
a  minisztériumokban, az  igazgatási és az  igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozatban a  Miniszterelnökség 
létszáma a Nemzeti Örökség Intézete 29 fős létszámával megemelésre kerüljön.
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
határidő: azonnal

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1221/2013. (IV. 23.) Korm. határozata
az egyes külképviseletek nyitásához kapcsolódó feladatokról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy

a) Eszék székhellyel Eszék-Baranya, Vukovár-Szerémség, Brod-Szávamenti, Pozsega-Szlavón, 
Verőce-Drávamente, Belovár-Bilogora, Kapronca-Körös és Muraköz megyékre kiterjedő konzuli kerülettel 
magyar főkonzulátus nyíljon Horvátországban;

b) Torontó székhellyel, Ontario (kivéve Ottawa szövetségi főváros közigazgatási területe), Manitoba és 
Saskatchewan tartományokra kiterjedő konzuli kerülettel magyar főkonzulátus nyíljon Kanadában;

c) Melbourne székhellyel Victoria, Dél-Ausztrália és Tasmania tartományokra kiterjedő konzuli kerülettel 
megnyíljon Magyarország Canberrai Nagykövetségének Konzuli Irodája Ausztráliában;

d) Marosvásárhely székhellyel Maros és Szeben megyékre kiterjedő konzuli kerülettel megnyíljon Magyarország 
Csíkszeredai Főkonzulátusának Konzuli Irodája Romániában;

e) Nagyvárad székhellyel Bihar és Arad megyékre kiterjedő konzuli kerülettel megnyíljon Magyarország 
Kolozsvári Főkonzulátusának Konzuli Irodája Romániában;
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f ) Krakkó székhellyel magyar főkonzulátus nyíljon Lengyelországban, és a  főkonzulátus konzuli kerülete 
Dolnośląskie (Alsó-sziléziai), Opolskie (Opolei), Śląskie (Sziléziai), Świętokrzyskie (Szentkereszti), Małopolskie 
(Kis-lengyelországi) és Podkarpackie (Kárpátaljai) vajdaságokra kiterjedjen;

 2. tudomásul veszi, hogy
a) Magyarország Zágrábi Nagykövetségének konzuli kerülete az 1. a) pont alatt felsorolt megyékkel csökken,
b) Magyarország Ottawai Nagykövetségének konzuli kerülete az  1. b)  pont alatt felsorolt tartományokkal 

csökken,
c) Magyarország Canberrai Nagykövetségének konzuli kerülete az  1. c)  pont alatt felsorolt tartományokkal 

csökken,
d) Magyarország Bukaresti Nagykövetségének és Csíkszeredai Főkonzulátusának konzuli kerülete az 1. d) pont 

alatt felsorolt megyékkel csökken,
e) Magyarország Bukaresti Nagykövetségének és Kolozsvári Főkonzulátusának konzuli kerülete az  1. e)  pont 

alatt felsorolt megyékkel csökken,
f ) Magyarország Varsói Nagykövetségének konzuli kerülete az 1. f ) pont alatt felsorolt vajdaságokkal csökken;

 3. felhatalmazza a  külügyminisztert az  1.  pontban felsorolt külképviseletek megnyitásához szükséges diplomáciai 
lépések megtételére és az  érintett országok külügyminisztériumainak tájékoztatására a  konzuli kerületeknek 
a  2.  pontban foglaltak szerinti módosításáról, továbbá megbízza a  külképviseletek megnyitásával összefüggő 
feladatok végrehajtásával;

Felelős: külügyminiszter
határidő: azonnal

 4. tudomásul veszi, hogy
a) az  Eszék, illetve Krakkó székhellyel létesítendő főkonzulátusok felállításával kapcsolatosan a  helyi 

alkalmazotti létszám, továbbá az egyszeri beruházási és működési kiadások a Külügyminisztérium 2013. évi 
költségvetésében rendelkezésre állnak,

b) a  Torontó székhellyel létesítendő főkonzulátus, valamint a  Melbourne székhellyel létesítendő konzuli 
iroda megnyitásához kapcsolódó egyszeri beruházási kiadások, valamint működési kiadások fedezetét 
a  Külügyminisztérium 2013. évi költségvetése és a  Miniszterelnökség és a  Külügyminisztérium fejezetek 
közötti elõirányzat-átcsoportosításról szóló 1027/2013. (I. 25.) Korm. határozattal rendelkezésre bocsátott 
források biztosítják,

c) a Marosvásárhely és Nagyvárad székhellyel létesítendő konzuli irodák felállításával kapcsolatosan a kiküldötti 
és a helyi alkalmazotti létszám, továbbá az egyszeri beruházási és működési kiadások a Külügyminisztérium 
2013. évi költségvetésében rendelkezésre állnak;

 5. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  1.  pontban felsorolt külképviseletek működésével kapcsolatos 
kiadások 2014. évtől a Külügyminisztérium költségvetésében kerüljenek megtervezésre;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
külügyminiszter

határidő: folyamatos
 6. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási 

és az  igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról 
szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat 4.  pontja alapján gondoskodjon a  Külügyminisztérium Külképviseletek 
Igazgatás mindenkori engedélyezett létszámának 3 fővel történő növeléséről;

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter 
külügyminiszter

határidő: folyamatos
 7. felhívja a  külügyminisztert az  1.  pontban felsorolt külképviseletek megnyitásához kapcsolódó feladatok 

teljesítéséhez szükséges beszerzések lefolytatására azzal, hogy a  beszerzések mentesülnek a  külön határozatban 
elrendelt beszerzési tilalom alól.

Felelős: külügyminiszter
határidő: azonnal

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1222/2013. (IV. 23.) Korm. határozata
a közraktárakkal kapcsolatos egyes feladatokról

A Kormány
 1. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy amennyiben valamely közraktár pénzügyi helyzete ezt indokolttá 

teszi, készítse elő a  stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté történő minősítéséről szóló 
kormányrendelet tervezetét a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti 
stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánítás eljárási szabályairól szóló 359/2011. (XII. 30.) 
Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
határidő: a kedvezőtlen pénzügyi helyzetről való tudomásszerzést követően azonnal.

 2. felhívja a  közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy vizsgálja meg a  közraktári jegy fedezete elvonásának 
a  gazdasági bűncselekmények között önálló tényállásként történő meghatározásának lehetőségét, és annak 
megvalósíthatósága esetén készítse elő a szükséges jogszabály-módosítást.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
határidő: 2013. december 31.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1223/2013. (IV. 23.) Korm. határozata
a „Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban” elnevezésű állami beruházás 
megvalósításához szükséges intézkedésekről

A Kormány a „Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a  Ludovika Campusban” elnevezésű állami beruházás megvalósítása 
érdekében
 1. felhívja a  belügyminisztert, hogy a  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 2013 júliusáig és a  Budapesti 

Rendőr-főkapitányság Diószeghy Sámuel utcai egységének 2014 januárjáig való elköltözéséhez szükséges 
intézkedéseket megtegye;

Felelős: belügyminiszter
határidő: folyamatos

 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  Semmelweis Egyetem Orczy Parkban elhelyezkedő funkcióinak 
2014 januárjáig való elköltözéséhez szükséges intézkedéseket megtegye;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
határidő: folyamatos

 3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján, a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 
7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére,
a) az 1.  pontban foglalt feladat végrehajtása céljából a  Kvtv. 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 

13. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal cím javára 37 424 ezer forint, valamint
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b) a 2. pontban foglalt feladat végrehajtása céljából a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím javára 80 000 ezer forint,

azaz összesen 117  424 ezer forint 1.  melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem 
használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: belügyminiszter,
 emberi erőforrások minisztere
határidő: 2014. március 31.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1223/2013. (Iv. 23.) korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség 
XIV. Belügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

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
XIV. Belügyminisztérium

001755 13 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
1 Működési költségvetés

3 37 424
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

227942 5 Egyetemek, főiskolák
1 Működési költségvetés

3 20 000
2 Felhalmozási kiadások

2 60 000
XI. Miniszterelnökség

297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -117 424

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

XIV. Belügyminisztérium
001755 13 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 37 424

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
227942 5 Egyetemek, főiskolák 80 000

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 117 424                                                            117 424            
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   

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Dologi kiadások

Felújítások

Dologi kiadások

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
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A Kormány 1224/2013. (IV. 23.) Korm. határozata
a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 2013. évi működésének biztosításához a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2013.  évi központi költségvetéséről szóló 2012.  évi CCIV.  törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 10. Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és 
Archívum cím létrehozását;

 2. az Áht. 21. § (6) bekezdése alapján a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 2013. évi működéséhez 
360,0 millió forint 1.  melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész 
tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 10. Rendszerváltás 
Történetét Kutató Intézet és Archívum cím 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: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
határidő: 2014. február 28.

 3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető államtitkárral együttműködve a 2014. évi 
központi költségvetés tervezése során gondoskodjon a  Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 
működéséhez szükséges forrás rendelkezésre állásáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
Miniszterelnökséget vezető államtitkár

határidő: a 2014. évi központi költségvetés tervezése során

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1224/2013. (Iv. 23.) korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

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

XI. Miniszterelnökség
341217 10 Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 135,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 68,4
3 Dologi kiadások 121,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 35,0

297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -360,0

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

XI. Miniszterelnökség
341217 10 Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 360,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos 325,0 108,3 108,3 108,4
Állami Számvevőszék teljesítményarányos 35,0  
Magyar Államkincstár egyéb:
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 1225/2013. (IV. 23.) Korm. határozata
az állami fenntartásban és működtetésben lévő köznevelési intézmények vis maior eseményeinek 
támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a  továbbiakban: 
Kvtv.) 25. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva az  állami fenntartásban és működtetésben lévő köznevelési intézmények vis maior 
eseményeinek támogatása érdekében 300,0 millió forint 1.  melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását elrendeli 
a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 5. Vis maior támogatás cím terhére, a  Kvtv. 
1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 18. Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei cím 
javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
határidő: azonnal

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1225/2013. (Iv. 23.)  korm. rendelethez

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

 ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA   
a  Kormány   hatáskörében

Költségvetési év: 2013.
Millió forintban, egy tizedessel ! 

Államházt.. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt KIADÁSOK Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. előir. (+/-) következő

azonosító csop. szám száma szám csop. név név név  Előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 

209434 5  Vis maior támogatás -300,0

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
334484 18 Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei

2 Felhalmozási költségvetés
3 Beruházások 300,0

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

Millió forintban, egy tizedessel ! 
Államházt.. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt TÁMOGATÁSOK Módosítás A módosítás

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

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
334484 18 Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei 300,0

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

Millió forintban, egy tizedessel ! 
 Az adatlap 5 példányban töltendő ki Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)   Összesen: I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
   Fejezet    1 példány   időarányos
   Állami Számvevőszék 1 példány   teljesítményarányos 
   Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb AZONNAL 300,0 300,0
  Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma
A módosítás 

jogcíme

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma
A módosítás 

jogcíme
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A Kormány 1226/2013. (IV. 23.) Korm. határozata
a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló  
1637/2012. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 1637/2012. (XII. 19.) 
Korm. határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A Kormány a Széchenyi Kártya Program keretében 2013. január 1. és 2013. december 31. között megkötött
a) Széchenyi Forgóeszközhitel hitelszerződések teljes összegéhez az adott ügylet futamidejének első három évére 
(1096 napra) évi 2 százalékpont kamattámogatást,
b) a Széchenyi Beruházási Hitel, a Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel és a Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel 
hitelszerződések teljes összegéhez az adott ügylet futamidejének első három évére (1096 napra) évi 5 százalékpont 
kamattámogatást,
valamint a  hitelekhez nyújtott készfizető kezességvállalás díjának 50%-áig terjedő támogatást biztosít azzal, hogy 
a támogatás nem haladhatja meg a kezességi díj vetítési alapjának 0,75%-át.
Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
határidő:  azonnal”

 2. Ez a határozat a közzétételét követő hónap első napján lép hatályba.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1227/2013. (IV. 23.) Korm. határozata
a 2014–2020-as programozási időszak előkészítéséért felelős uniós főtárgyaló személyének változásáról

A 2014–2020-as programozási időszak előkészítéséért felelős uniós főtárgyaló feladat- és hatásköréről, valamint 
személyének kijelöléséről szóló 1518/2012. (XI. 22.) Korm. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Kormány annak érdekében, hogy hazánk a  2014–2020-as programozási időszak tervezése során egységesen 
lépjen fel és a  tervezésben közreműködő minisztériumok közötti koordinációt biztosítsa, uniós főtárgyalóként 
dr. Varga Mihály nemzetgazdasági minisztert bízza meg a Közös Stratégiai Keret alá tartozó alapok vonatkozásában 
a  tervezési dokumentumok előkészítésének, valamint a  hivatalos benyújtást követően azok bilaterális tárgyalás 
keretében az  Európai Bizottsággal történő egyeztetésének elvégzésével, a  tárgyalások vezetésével, a  magyar 
álláspont képviseletével.”

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1228/2013. (IV. 23.) Korm. határozata
az ÉAOP-5.1.2/D3-11-2012-0008 azonosító számú („Jánd és térsége csapadékvíz elvezető  
– hálózat fejlesztése” című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat 
jóváhagyásáról

A Kormány 
 1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint az ÉAOP-5.1.2/D3-11-2012-0008 azonosító számú, „Jánd és térsége csapadékvíz 

elvezető – hálózat fejlesztése” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot,
 2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális 

Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
határidő:  azonnal

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1228/2013. (Iv. 23.) korm. határozathoz

Projekt 

azonosító száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Projekt támogatási 

összege

(Ft)

Projekt támogatási 

intenzitása

(%)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

ÉAOP-5.1.2/

D3-11-2012-0008

Jánd és térsége 

csapadékvíz 

elvezető – hálózat 

fejlesztése

Jánd és térsége 

csapadékvíz 

elvezető – hálózat 

fejlesztő Társulás

1 050 385 126 100

A Beregi komplex 

árapasztási és ártér-

revitalizációs fejlesztési 

projekt a Beregi 

vízgazdálkodási-

vízkárelhárítási rendszer 

komplex fejlesztését 

irányozza elő. Ennek 

elősegítése érdekében a 

projekthez kapcsolódóan 

a térségben érintett 

önkormányzatok 

pályázatot nyújthattak be 

a csapadékvíz elvezető 

hálózat fejlesztéséhez.

Csaroda, Tarpa, 

Hetefejércse, Jánd, 

Márokpapi, Tákos és 

Gulács települések 

önkormányzatai Társulást 

hoztak létre Jánd és 

térsége csapadékvíz 

elvezető hálózat fejlesztő 

Társaság néven.

A megvalósítani kívánt 

projekt célja a belvíz 

okozta kártételek 

enyhítése, megszüntetése, 

illetve a biztonságos 

lakókörnyezet és 

termelési feltételek 

biztosítása.

1. Jánd település esetében a költségvetésben nem szereplő 1 db olajfogót a 

pályázónak meg kell valósítania, vagy amennyiben időközben rendelkezésére áll a 

kiviteli terv (és kiviteli terv szintű árazatlan költségvetés), úgy ennek megfelelően a 

Támogatási szerződés megkötésekor műszaki tartalomváltozást kell kezdeményeznie, 

melyben a projekt céljának megvalósítását szolgáló kiviteli tervekre alapozott 

eltéréseket és a módosított vízjogi létesítési engedélyeket be kell mutatnia végleges 

műszaki tartalomként.

2. Tarpa település esetében a pályázati anyagban átemelő megépítésének műszaki- 

jogi feltételeit rendezni, igazolni kell. A műszaki terv vonatkozó részeit módosítani 

szükséges, hogy szerepeljen benne az átemelő, majd a kiegészített tervek alapján 

módosított vízjogi létesítési engedélyt szükséges benyújtani.

3. A Pályázónak vállalnia kell, hogy Tarpa esetében a költségvetésből kimaradt egyes 

csatorna hosszakat megvalósítja, vagy amennyiben  időközben a rendelkezésére áll a 

kiviteli terv, úgy ennek megfelelően a Támogatási szerződés megkötésekor a műszaki 

tartalomváltozást kezdeményezi, melyben a projekt céljának megvalósítását szolgáló 

kiviteli tervekre alapozott eltéréseket és módosított vízjogi létesítési engedélyeket 

bemutatja végleges műszaki tartalomként.

4. A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésében lévő 

ingatlanok esetében a Pályázó a Pályázati útmutató C7. pontjának megfelelően 

nyújtsa be a vagyonkezelői, bérleti, egyéb jogcímen, a pályázó részére birtokláshoz 

való jogot igazoló és használatot biztosító szerződést és a pályázóval az állami 

ingatlan tekintetében bérleti, egyéb jogcímen, birtokláshoz való jogot igazoló és 

használatot biztosító közvetlen jogviszonyban lévő szervezet/személy által kiadott 

hozzájárulást, amellyel hozzájárul a projekt megvalósításához, és kijelenti, hogy nem 

tesz olyan intézkedést a pályázóval szemben, amely a pályázati cél megvalósítását 

szolgáló – fenntartási kötelezettségének végéig tartó – hasznosítási és/vagy a projekt 

támogatási szerződésében foglalt egyéb kötelezettség teljesítését veszélyezteti, vagy 

lehetetlenné teszi.

5. A Gulács 0278, a Tarpa 050, a Csaroda 0305 ingatlan tulajdonosa a benyújtott 

tulajdoni lap szerint a Magyar Állam. Kérjük, hogy a rendezett tulajdonviszonyokat 

igazoló dokumentumokat nyújtsák be a Pályázati útmutató C7. pontjában 

részletezettek szerint.

6. A 434-1/2011 ügyiratszámú vízjogi létesítési engedély módosításának benyújtása 

szükséges, melyben a Tarpa 1185/a hrsz. korrigálásra került.
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A Kormány 1229/2013. (IV. 23.) Korm. határozata
a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0030 azonosító számú („Kazincbarcika Város szennyvíztisztító telepének 
korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  KEOP-1.2.0/09-11-2012-0030 azonosító számú, „Kazincbarcika Város 

szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések” című, egymilliárd forintot meghaladó 
támogatási igényű projektjavaslatot,

 2. hozzájárul az  1.  pont szerinti projekt támogatási szerződésének – a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.

Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
határidő:  azonnal

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1229/2013. (Iv. 23.) korm. határozathoz

Projekt

azonosító

száma

Projekt megnevezése
Támogatást igénylő 

neve

Projekt támogatási 

összege

(Ft)

Projekt támogatási 

intenzitása

(%)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0030

Kazincbarcika 
Város 

szennyvíztisztító 
telepének 

korszerűsítése 
és kapcsolódó 

fejlesztések

Kazincbarcika 
Város 

Önkormányzata
2 090 027 178 91,822344

A kazincbarcikai szennyvízelvezetési 
agglomerációban keletkező 
települési és közületi szennyvizek 
megtisztítását a fejlesztés tárgyát 
képező telep végzi. A telep 23 
település szennyvizét fogadja. 
A projekt keretében ennek 
a meglévő telepnek a fejlesztését 
tervezik. A fejlesztést követően 
a névleges hidraulikai kapacitás 
nem változik, a biológiai kapacitás 
53 800 LE-re nő. A csatornahálózat 
bővítése során további 25 db 
ingatlan kerül bekötésre, összesen 
1662 fm gravitációs gerincvezeték 
építésével. A fejlesztés során a 2413 
fm csatornahálózat rekonstrukciója 
is megtörténik.

Kifizetési feltételek:
1. A tulajdonosi 
hozzájárulási 
nyilatkozatokat és 
a víziközmű vagyonátadást 
az első kifizetési kérelem 
benyújtásáig szükséges 
rendezni.
2. A jogerős vízjogi 
engedélyeket az első 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig, vagy 
a kivitelezői tender 
minőségbiztosításra 
történő benyújtásáig kell 
megküldeni a Közreműködő 
Szervezetnek.
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A Kormány 1230/2013. (IV. 23.) Korm. határozata
a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0028 azonosító számú („Székkutas község szennyvízelvezetésének  
és szennyvíztisztításának fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány 
 1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0028 azonosító számú, „Székkutas község 

szennyvízelvezetésének és szennyvíztisztításának fejlesztése” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási 
igényű projektjavaslatot,

 2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.

Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
határidő:  azonnal

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1230/2013. (Iv. 23.) korm. határozathoz

Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt támogatási 

összege

(Ft)

Projekt támogatási 

intenzitása

(%) 

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

KEOP-1.2.0/09-11-

2012-0028

„Székkutas község 

szennyvíz- 

elvezetésének 

és szennyvíz- 

tisztításának 

fejlesztése”

Székkutas Községi 

Önkormányzat
1 016 716 523 91,054766

A projekt célja Székkutas település 

csatornahálózatának bővítése és a meglévő, 

elavult szennyvíztisztító telep korszerűsítése. 

A település lakosságszáma 2561 fő, az 

agglomeráció szennyvízterhelése 3539 LE.

A projekt megvalósítása során a meglévő 

szennyvíztisztító telep kapacitását  

1250 LE-ről 1983 LE-re bővítik. A tisztított 

szennyvíz befogadója jelenleg  

egy ~16 ha-os nyárfás szikkasztómező, 

mely a beruházás során megszüntetésre 

kerül, és a tisztított szennyvizet a Kútvölgy-

Kakasszéki főcsatornába vezetik.  

A csatornahálózat bővítése során további 

610 db ingatlan kerül bekötésre, összesen 

10,202 km új gerincvezeték építésével.

Kifizetési feltételek:

1. A tulajdonviszonyok rendezettségének 

igazolása legkésőbb az első kifizetési 

kérelemig.

2. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 

Önkormányzata a becsatolt képviselő-

testületi határozata szerint, ha Székkutas 

Községi Önkormányzat pályázata pozitív 

elbírálást kap, az illetékességi területén 

lévő teljes közművagyont egy külön 

megállapodás keretében értékesíteni 

fogja. Az első kifizetési kérelem 

benyújtásáig, vagy a kivitelezői tender 

minőségbiztosításra történő benyújtásáig 

meg kell történnie a vagyonátadásnak, 

amit a Közreműködő Szervezet felé kell 

igazolni.
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A Kormány 1231/2013. (IV. 23.) Korm. határozata
a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0016 azonosító számú („Balatonlelle agglomeráció szennyvízkezelése” című) 
projekt támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány

 1. jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  KEOP-1.2.0/09-11-2012-0016 azonosító számú, „Balatonlelle agglomeráció 
szennyvízkezelése” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot,

 2. hozzájárul az  1.  pont szerinti projekt támogatási szerződésének – a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
határidő: azonnal

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1231/2013. (Iv. 23.) korm. határozathoz

Projekt 

azonosító száma

Projekt 

megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Projekt támogatási 

összege 

(Ft)

Projekt támogatási 

intenzitása 

(%)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

KEOP-1.2.0/09- 
11-2012-0016

Balatonlelle 
agglomeráció 

szennyvízkezelése

Dél-balatoni 
Szennyvízelvezetés és 

Tisztítás Megvalósítását 
Célzó Önkormányzati 

Társulás

1 747 732 954 84,953256 Tárgyi projekt a Dél-balatoni régió 
szennyvízkezelésének megoldására jött 
létre, amely keretében a balatonlellei 
agglomerációból Balatonlelle, 
Balatonboglár és Fonyód települések 
csatornázása, valamint a meglévő 
balatonlellei szennyvíztisztító telep 
intenzifikálása/fejlesztése (46 600 LE 
kapacitásról 104 000 LE kapacitásra) 
történik. A csatornahálózat bővítése 
során további 224 db ingatlan 
kerül bekötésre, összesen 4092 m 
gravitációs gerincvezeték és 7956 m 
nyomóvezeték építésével.

Kifizetési feltétel:
1. Az önerőre vonatkozó igazolásokat 
legkésőbb az első kifizetési kérelem 
benyújtásáig igazolni kell.
2. Az első kifizetési kérelem 
benyújtásáig, vagy a kivitelezői 
tender minőségbiztosításra történő 
benyújtásáig a Közreműködő Szervezet 
felé csatolni kell a jogerős vízjogi 
engedélyeket.
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A Kormány 1232/2013. (IV. 23.) Korm. határozata
a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-002 azonosító számú („A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát 
technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című) projekt 
támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-002 azonosító számú, „A fővárosi hulladékgazdálkodási 

rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a  hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” 
című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot,

 2. hozzájárul az  1.  pont szerinti projekt támogatási szerződésének – a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
határidő: azonnal

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök



50214 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2013. évi 68. szám
 

1. melléklet az 1232/2013. (Iv. 23.) korm. határozathoz

Projekt 

azonosító

száma

Projekt megnevezése
Támogatást igénylő 

neve

Projekt támogatási 

összege

(Ft)

Projekt 

támogatási 

intenzitása

(%)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

KEOP-1.1.1/
B/10-11-
2013-002

A fővárosi 
hulladékgazdálkodási 

rendszer 
környezetbarát 

technológiáinak 
bővítése, 

a hulladékfeldolgozás 
és újrahasznosítás 

arányának növelése

Budapest 
Főváros 

Önkormányzata
8 431 049 682 93,86

A projekt keretében 
a közel kétmillió lakos 
közszolgálatát ellátó fővárosi 
hulladékgazdálkodási 
rendszer optimalizálása és 
a szelektív hulladékgyűjtés 
továbbfejlesztése valósul meg.
A beruházás egy jelenleg KEOP 
keretén belül megvalósítás 
alatt álló projekt szelektív 
gyűjtőrendszerének 
hatékonyságát és a már 
meglévő hulladékgazdálkodási 
rendszerek kapacitását fejleszti 
tovább.

A Támogatási Szerződés megkötésének feltételei, csatolandó 
dokumentumok:
1. Felül kell vizsgálni a közbeszerzési-, kifizetési- és cselekvési 
terv ütemezését, különösen a kivitelezések esetében. Ennek 
keretében a kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzések lépéseit 
az eddiginél korábbi határidőkhöz kell kötni a 2015. június 30-i 
véghatáridőn belül történő teljesíthetőség érdekében. Ennek 
megfelelően egy módosított közbeszerzési terv nyújtandó be.
2. Csatolni kell a saját forrás rendelkezésre állásának igazolására 
benyújtott megállapodás aláírt példányát.
3. Csatolni kell a képviselő-testületi határozatot arról, hogy 
az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és 
az MT-ben feltüntetett adatok, információk a valóságnak 
megfelelnek, továbbá az MT-ben bemutatott üzemeltetési 
koncepciót, díjpolitikát, díjképzést ismeri és annak betartását 
a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt 
befejezését követő minimum öt évig.
4. Csatolni kell a 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap hiteles 
másolatát és az MT sablon 9. fejezetében előírt kötelező 
mellékleteket (az e-hiteles tulajdoni lapok esetén a digitális 
aláírást tartalmazó file-t is csatolni kell elektronikusan).
A Támogatási Szerződésben rögzítendő ajánlások:
1. Az EKHE köteles létesítményeknél a környezetvédelmi, 
természetvédelmi és vízügyi felügyelőség általi megküldést 
követően a pozitív tartalmú közmeghallgatásról szóló 
jegyzőkönyvet a Közreműködő Szervezet részére meg kell 
küldeni.
2. A projektmenedzsment költségen belül a műszaki szakértői 
feladatok között a tervellenőri tevékenység nem támogatott.
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A Kormány 1233/2013. (IV. 23.) Korm. határozata
a Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló egyes kiemelt projektek támogatási összeg 
növelésének jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint

a) a  KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-0007 azonosító számú, „85. sz. főút Csorna elkerülő szakasz I. ütem (távlati 
M85-86)” című kiemelt projekt támogatásának legfeljebb bruttó 19 877 794 228 Ft-tal,

b) a  KÖZOP-3.5.0-09-2010-0024 azonosító számú, „M85 Enese–Csorna 13+800-20+800 km sz. közötti szakasz 
kivitelezési munkáinak elvégzése” című kiemelt projekt támogatásának legfeljebb bruttó 9 967 621 239 Ft-tal, 
és

c) a  KÖZOP-3.5.0-09-2010-0025 azonosító számú, „M85 Győr–Enese 0+000-6+800 km sz. közötti szakasz 
kivitelezési munkáinak elvégzése” című kiemelt projekt legfeljebb bruttó 3 536 911 417 Ft-tal

történő növelését a közbeszerzési eljárások során a nyertes ajánlatokban szereplő árajánlat figyelembe vételével,
 2. hozzájárul az  1.  pont szerinti kiemelt projektek 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 1233/2013. (Iv. 23.) 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-
11-2011-0007

85. sz. főút 
Csorna elkerülő 
szakasz I. ütem 
(távlati M85-86)

NIF Zrt. 2011.09.09. 25 076 700 000 19 877 794 228 44 954 494 228 A tervezett teljes kiépítésű  
M85 gyorsforgalmi út kelet-nyugati 
vonatkozásban az országon belül igen 
jelentős szerepet lát majd el. Az Európai 
Unió regionális hálózatának részeként 
kapcsolatot teremt Ausztria (Nyugat-Európa) 
és Budapest (és tovább Kelet-Európa) 
irányába.

KÖZOP-3.5.0-09-
2010-0024

M85  
Enese–Csorna 

13+800-20 
+800 km sz. 

közötti szakasz 
kivitelezési 
munkáinak 
elvégzése

NIF Zrt. 2011.07.28. 13 769 424 000  9 967 621 239 23 737 045 239

KÖZOP-3.5.0-09-
2010-0025

M85 
Győr–Enese 

0+000-6 
+800 km sz. 

közötti szakasz 
kivitelezési 
munkáinak 
elvégzése

NIF Zrt. 2011.07.28. 13 776 413 750  3 536 911 417 17 313 325 167
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A Kormány 1234/2013. (IV. 23.) Korm. határozata
a KÖZOP-3.5.0-09-2010-0016 azonosító számú [„A 8. sz. főút 31+700-57+000 km szelvények  
(Várpalota–Veszprém) közötti szakasz 115 kN tengelyterhelésre történő megerősítése,  
kapacitás bővítésen belül a III. szakasz 44+797-57+100 km sz. között (Veszprémi körgyűrű)  
szakasz előkészítése” című] előkészítési projekt Közlekedés Operatív Programban történő  
akciótervi nevesítéséről és támogatási összeg növelésének jóváhagyásáról

A Kormány 
 1. elfogadja az 1. melléklet szerint a KÖZOP-3.5.0-09-2010-0016 azonosító számú, „A 8. sz. főút 31+700-57+000 

km szelvények (Várpalota–Veszprém) közötti szakasz 115 kN tengelyterhelésre történő megerősítése, kapacitás 
bővítésen belül a III. szakasz 44+797-57+100 km sz. között (Veszprémi körgyűrű) szakasz előkészítése” című 
előkészítési projekt kiemelt projektként történő akciótervi nevesítését, 

 2. jóváhagyja az 1. melléklet szerint az 1. pontban meghatározott kiemelt projekt támogatási összegét és támogatási 
összegének megnövelését, 

 3. 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 1234/2013. (Iv. 23.) 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-

09-2010-0016

A 8. sz. főút  

31+700-57+000 km szelvények 

(Várpalota–Veszprém) 

közötti szakasz 115 kN 

tengelyterhelésre történő 

megerősítése, kapacitás 

bővítésen belül a III. szakasz 

44+797-57+100 km sz. között 

(Veszprémi körgyűrű) szakasz 

előkészítése

NIF Zrt. 2011.05.19. 544 825 000 596 500 000 1 141 325 000

A projekt célja a 8. sz. főút 

emelt sebességű 

(110 km/h ), homogén 

szolgáltatási színvonalú,  

I. rendű főúttá alakítása.
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A Kormány 1235/2013. (IV. 23.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterv kereteinek módosításáról

A Kormány
 1. megállapítja az 1. melléklet szerint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervét,
 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság részére készítsen jelentést 

a Környezet és Energia Operatív Programban tartaléklistán szereplő projektek támogathatóságáról,
Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
határidő:  azonnal

 3. visszavonja
a) a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 

1551/2012. (XII. 4.) Korm. határozatot, és
b) a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterv 1–3. prioritásának 

megállapításáról szóló 1702/2012. (XII. 29.) Korm. határozatot.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1235/2013. (Iv. 23.) korm. határozathoz
1. melléklet az .../2013. (...) Korm. határozathoz

I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések Környezet és Energia Operatív Program
Akcióterv 2011‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen
383,16 0,00 10,00 393,16

              Túlvállalás 4,90 Mrd Ft
              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: 0%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2013 2013 hátralévő 2014-2015 Összesen
564,82 169,71 0,00 734,53

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

2011 2012 2013

1.1.1. Települési szilárd 
hulladékgazdálkodási rendszerek 57,66 0,00 0,00 Megelőzés, szelektív gyűjtés, szerves hulladék lerakótól 

történő eltérítése, lerakással történő ártalmatlanítás VM  -

1.1.1./B
Települési szilárd 
hulladékgazdálkodási rendszerek 
továbbfejlesztése

28,22 0,00 0,00
Megelőzés, szelektív hulladék begyűjtő kapacitás fejlesztése,
begyűjtött hulladék előkezelése, lerakó kapacitás 
kihasználtságának növelése

VM  -

1.2.0. Szennyvízelvezetés és tisztítás 177,53 0,00 0,00

Szennyvíztisztító telep létesítés, bővítés, korszerűsítés
Csatornahálózat építés, bővítés, rekonstrukció
Szennyvíziszap kezelő létesítmények
Egyedi szennyvízkezelés
Települési folyékony hulladék (szippantott szennyvíz)
szállítási feltételeinek korszerűsítése 

VM  -

1.3.0. Ivóvíz-minőség javítása 115,06 0,00 0,00

Térségi rendszer létesítése, csatlakozás másik vízellátó 
rendszerhez, Más vízbázisra áttérés, 
Vízkezelés, Ivóvízhálózat rekonstrukciója,
Eddig el nem látott területek bekapcsolása a vízellátásba,
Hálózattisztítás, Tartalékkutak, Vízműtelepi létesítmények 
állapotának javítása,
Vízbiztonsági terv készítése, Hálózatrekonstrukciós 
intézkedési terv

VM BM

1.3.0/B Ivóvízellátás biztonságának 
javítása 4,69 0,00 0,00

Térségi rendszer létesítése, csatlakozás másik vízellátó 
rendszerhez
Más vízbázisra áttérés
Vízkezelés
Vízbiztonsági terv készítése

VM  -

1.4.0. Országos közhiteles víziközmű 
kataszter elkészítése 0,00 0,00 10,00 Egységes közművagyon-adatbázis felállítása NFM  -

1. Prioritás 383,16 0,00 10,00
* Az Európai Pénzügyi Stabilitási Mechanizmus keretében a támogatás uniós hányada 85%‐ról 95%‐ra növekedhet. Ez a rendelkezésre álló keretet csökkenti, amennyiben nem kerül sor költségvetési kompenzációra
Az 1.2.0 konstrukció 4,90 Mrd Ft túlvállalást tartalmaz.

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkező további miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős 

miniszter

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritási tengely célja a települési környezet állapotjellemzőinek és a fenntartható településfejlesztés környezeti feltételeinek javítása. A prioritás keretében megvalósuló szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és 
ivóvíz minőség-javító projektekkel az Uniós csatlakozásból Magyarországra háruló részben derogációs feladatok határidőre teljesülnek. Ezeken túlmenően a vízellátás biztonsága megfelelő lesz azokon a településeken is, ahol 
jelenleg ugyan a közüzemi vízmű által szolgáltatott víz minősége jellemzően megfelel a rögzített határértékeknek, ugyanakkor a vízellátás biztonságát jelentős kockázatok terhelik az üzemelő vízbázis súlyos veszélyeztetettsége 
miatt.

Konstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
KMR+KONV

(Mrd Ft)* A konstrukció célja

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

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



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2013. évi 68. szám

 
50221

I. Prioritás bemutatása - 2. prioritás: Vizeink jó kezelése Környezet és Energia Operatív Program
Akcióterv 2011‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen
107,31 1,33 11,61 120,26

              Túlvállalás:  13,33 Mrd Ft
              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: 0%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2013 2013 hátralévő 2014-2015 Összesen
382,11 25,33 0,00 407,44

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

2011 2012 2013

2.1.1. Állami tulajdonú árvízvédelmi 
fejlesztések 42,45 0,00 0,00

 - Árvízi tározók létesítése – Tisza-völgyi (VTT) fejlesztések 
esetében alkalmazható
- Közép- és nagyvízi meder lefolyási viszonyait, vízszállító-
képességének a megőrzését és javítását célzó intézkedések és 
műszaki beavatkozások
- Árvízvédelmi töltések építése, fejlesztése, rekonstrukciója
- Az altalaj-állékonyság növelésére irányuló beavatkozások, a 
nem kellő biztonságú szakaszok megerősítése;
- Hullámvédő erdősáv létesítése és rekonstrukciója
- Meglévő árvízi tározók rekonstrukciója
- Támfalak rekonstrukciója
- Töltéskorona burkolat építése
- Keresztező műtárgyak építése, átépítése
- Árvízvédelmi fővédvonalak infrastrukturális fejlesztése
- Üzemelési és fenntartási eszköz- és műszer-beszerzés

BM  -

2.1.2. Önkormányzati árvízvédelmi 
fejlesztések 8,19 0,00 0,00

 - Árvízvédelmi töltések építése, fejlesztése, rekonstrukciója, 
áthelyezése
- Árvízvédelmi rendszer kiépítése mobilgát kialakításával
- Az altalaj-állékonyság növelésére irányuló beavatkozások, a 
nem kellő biztonságú szakaszok megerősítése
- Nagyvízi levezető képesség javítása a hullámtér 
rehabilitációjával
- Meglévő árvízi tározók rekonstrukciója
- Támfalak rekonstrukciója
- Töltéskorona burkolat építése
- Keresztező műtárgyak építése, átépítése
- Árvízvédelmi fővédvonalak infrastrukturális fejlesztése
- Üzemelési és fenntartási eszköz- és műszerbeszerzés

BM  -

2.1.3. Tájgazdálkodást megalapozó vízi 
infrastruktúra kiépítése (VTT) 4,80 0,00 0,00

 - ártéri tájgazdálkodást szolgáló vízrendszer kiépítése
 - Vízbeeresztő műtárgy építése.
 - Állandó vízfelületek kialakítása kotrással, partrendezéssel.
 - Tájrendezés és a kialakított műtárgyak, anyagnyerőhelyek tájba 
illesztése
 - Tájgazdálkodást szolgáló vízrendszer üzemeltetéséhez, 
fenntartásához szükséges eszközök
 - Tájgazdálkodás működési szervezeti infrastruktúrájának 
fejlesztése
 - Monitoring rendszerek kiépítése, illeszkedve a meglévő és 
folyamatban lévő integrált monitoringhoz, informatikai rendszer 
létrehozása.

BM VM

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkező további miniszter

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(Mrd Ft)*

Konstrukció kódja Konstrukció neve A konstrukció célja

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás intézkedései – árvízvédelem, vízminőség és ivóvízbázis védelem, települési szilárd hulladéklerakók rekultivációja, szennyezett területek kármentesítése és vízgazdálkodási tervezés - révén csökkenni fog az árvízi kockázat, javulni fog 
a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége, valamint csökkenni fog veszélyeztetettségük. Ezek megvalósításával Európai Uniós (pl. Víz Keretirányelv) és hazai (pl. Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) kötelezettségeknek is eleget 
teszünk.

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

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
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2011 2012 2013

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkező további miniszter

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(Mrd Ft)*

Konstrukció kódja Konstrukció neve A konstrukció célja A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

2.2.1. Komplex vízvédelmi beruházások 0,00 0,00 0,00

 - Vízszint-szabályozás és vízpótlást biztosító létesítmények 
kialakítása és rekonstrukciója
- Holtág, meder-, mellékág-rehabilitáció
- Jó áramlási viszonyok biztosítása: csatornarendszerek és 
keresztirányú műtárgyak kialakítása, felújítása.
- Szűrőmezők, hordalékfogók, torkolati művek, völgyzárógátak 
kialakítása, felújítása
- Kotrás, zagyterek kialakítása, iszapelhelyezés
- Vízinövények ökológiai szabályozása, nádgazdálkodás
- Táj-rehabilitáció
- Szennyvízelvezetés és –tisztítás 
- A projekt-célok megvalósulásának monitorozása, mérőhelyek 
kialakítása; 
- A jó állapot eléréséhez és a fenntartásához szükséges eszközök 
beszerzése
- A projekt keretében kialakított műtárgyak megközelítéséhez 
nélkülözhetetlen kezelő-utak kialakítása

BM  -

2.2.1/B Komplex vízvédelmi beruházások -
Duna-Tisza-közi Homokhátság 0,00 0,00 4,00

 - Holtág, meder-, mellékág-rehabilitáció;
- A vizes élőhely megőrzését, kialakulását segítő műtárgyak, 
infrastruktúra
- Vízinövények ökológiai szabályozása, nádgazdálkodás;
- Táj-rehabilitáció;
- Vízszint-szabályozó és vízpótlást biztosító létesítmények
- Vízkivétel, vízátvezetés, vízleadó útvonal és műtárgyak
- Vízvisszatartás, tározók
- Beeresztő- leeresztő műtárgyak és zsilipek építése és 
rekonstrukciója;
- Csatornarendszerek és keresztirányú műtárgyak
- Kotrás, zagyterek kialakítása, iszapelhelyezés, depónia és 
töltésépítés
- A vízpótlást és vízszint-szabályozást biztosító létesítmények 
alternatív energiaellátása
- Szűrőmezők, hordalékfogók, torkolati művek
- Monitoring
- Kezelő-utak 

VM BM

2.2.2. VKI monitoring 0,00 1,33 0,00

 - Állapotfelmérés;
- Állomás (felszín alatti, felszín közeli, felszíni, hidromet.)
korszerűsítés, felújítás, létesítés;
- Vízminőségi- és kútvizsgálatok, geodéziai mérések;
- Mérőműszerek, monitoring számítástechnikai eszközök 
beszerzése, laborfejlesztés;
- A kialakított rendszerek használatának oktatása.

VM BM

2.2.2/B VKI informatika 1,07 0,00 0,00
Infokommunikációs rendszerfejlesztés (szoftverbeszerzés, 
szoftverfejlesztés, adatbázis-fejlesztés, szaktanácsadás, 
eszközbeszerzés, építés)

VM BM

2.2.3/A Ivóvízbázis-védelem 0,00 0,00

 - Állapotfelmérés, archív információk begyűjtése;
- Szennyező források feltárása furasokkal;
- Monitoring-rendszer kialakítása furással vagy szondával;
- Talajminta és vízkémiai mintavételek, laborelemzések;
- Tartós szivattyúzás mérésekkel, vizsgálatokkal;
- Geofizikai felmérés, mederszelvényezés;
- A meglevő észlelő kutak és észlelésre alkalmas kutak felújítása, 
megvásárlása;
- Vízszintészleléshez, vízminőség vizsgálatokhoz kapcsolódó 
műszertelepítés;
- Modellezés, védőterület meghatározása;
- Biztonságba helyezési terv készítése, a védőterületi 
határozathoz szükséges dokumentáció összeállítása;
- Térinformatikai feldolgozások készítése

VM  -
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2011 2012 2013

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkező további miniszter

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(Mrd Ft)*

Konstrukció kódja Konstrukció neve A konstrukció célja A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

2.2.3/B Ivóvízbázis-védelem 0,00 0,00

 - Körülkerítés; riasztórendszer; sorompók;
- Üzemi célt nem szolgáló létesítmények megszüntetése;
- Pangó víz levezetését szolgáló árkok építése; övárok létesítése 
burkolása;
- Védőterületen kettősfalú szennyvízcsatorna kiépítése;
- Felhagyott kutak eltömedékelése;
- A vízminőségre veszélyt jelentő felszín alatti létesítmények 
felszámolása
- Közüzemi ivóvízellátási céllal működtetett egyedi kialakítású 
karsztvízmű átalakítása;
- Medernyelő szakaszok lezárása, mederszakaszok burkolása;
- A külső védőterületen áthaladó út, közút, vasút meglévő 
csapadékvíz-elvezető árkának szigetelése
- A vízbázis teljes vízminőségi, vízszint és vízhozam 
észlelőhálózatának kialakítása;
- Vízrajzi mérőműtárgyak, jeladós PTC szondák, mederszonda;
- Hordalékfogó, iszapfogó, olajfogó, szigetelés

VM  -

2.3.0.

A települési szilárd 
hulladéklerakókat érintő térségi 
szintű rekultivációs programok 
elvégzése

21,19 0,00 0,00
A helyszín biztosítása, rekultivációs munkálatok végzése, 
rekultivációs utógondozáshoz szükséges beruházási 
tevékenységek 

VM  -

2.3.0/B

A települési szilárd 
hulladéklerakókat érintő 
rekultivációs programok 
elvégzése

1,87 0,00 0,00
A helyszín biztosítása, rekultivációs munkálatok végzése, 
rekultivációs utógondozáshoz szükséges beruházási 
tevékenységek 

VM  -

2.4.0. Szennyezett területek 
kármentesítése 19,62 0,00 0,00

Környezeti kármentesítési műszaki beavatkozások
- Bontás
- Építés jellegű munkák
- Kármentesítés műszaki beavatkozásának technológiai 
működtetése
- Kármentesítés műszaki beavatkozási munkáinak előrehaladását 
ellenőrző vizsgálatok
- Kármentesítést követő helyreállítási tevékenységek

VM  -

2.4.0/B Hulladéklerakók kármentesítése 6,02 0,00 0,00

 - Bontás
 - Létesítmények / műtárgyak kialakítása, passzív hidraulikus 
védelmi rendszer kiépítése, hulladék áthalmozása, felszedése.
 - Tereprendezés, a záró rétegrend kialakítása, bioremediáció 
előkészítése, növénytelepítés
 - Kármentesítés beavatkozásának technológiai működtetése
 - Monitoring
 - Helyreállítás

VM  -

2.5.0/B
Árvízi kockázati térképezés és 
stratégiai kockázatkezelési terv 
készítése

0,00 0,00 2,99

 - Előzetes kockázatbecslés
 - Térképezési és tervezési alapadatok előállítása, beszerzése
 - Nagyvízi meder kezelési tervek
 - Fejlesztési projekteket megalapozó árvízvédelmi 
koncepciótervek, stratégiai tervek és döntés-előkészítő 
tanulmányok
 - Kockázatok elemzése, ár- és belvízi veszély- és kockázati 
térképek
 - Kockázat-kezelési tervek készítése a vízgyűjtőkön és a 
részvízgyűjtőkön
 - A kockázati tervekhez kapcsolódó vízminőségi kockázati területi 
tervek
 - A közvélemény tájékoztatása és társadalmi konzultáció

BM VM

2,09
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2011 2012 2013

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkező további miniszter

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(Mrd Ft)*

Konstrukció kódja Konstrukció neve A konstrukció célja A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

2.5.0/C

A forgalomképes közcélú állami 
tulajdonú, káros vizek elvezetését 
célzó vonalas vízi létesítmény 
kataszterének elkészítése

0,00 0,00 4,62

• Projekt előkészítése: megvalósíthatósági tanulmány és költség-
hasznon elemzés elkészítése
• Szükséges felmérések és vizsgálatok, műszaki tervek 
elkészítése és engedélyek beszerzése (szerzői és felhasználási 
jogok megszerzése);
• Adatszolgáltatás és együttműködés (Földmérési alaptérképek 
beszerzése, Partél valós helyzetének rögzítése, a valós és a 
nyilvántartási állapot összevetése, az eltérések kigyűjtése, a 
tulajdonviszonyokkal kapcsolatos anomáliák feltárása, az 
eltérések rögzítése);
• Helyszíni mérések elvégzése (Kereszt-szelvények felvétele, 
magassági alapadatok rögzítése; Utak esetében az átereszek 
küszöbszintjének és az utak terepszintjének bemérése);
• Általános topográfiai alapadatok előállítása/megvásárlása;
• Az előállított adatokból állapotfelvételi hossz-szelvények 
előállítása, az esetlegesen vízfolyási akadályt képező műtárgyak, 
átereszek kimutatásának elkészítése;
• Az információs rendszer (kataszter) megtervezése és 
elkészítése;
• A projekt keretében elkészült állománynak a kedvezményezett 
adatbázisába történő exportálásra alkalmassá tétele;
• A kataszter próbaüzemének biztosítása, a felmerült problémák 
javítása;
• Az elkészült kataszter használatának betanítása az egyes 
felhasználói szinteknek;
• A projekthez kapcsolódó közbeszerzési tevékenységek;
• Projektmenedzsment

BM  -

2. Prioritás 107,31 1,33 11,61
* Az Európai Pénzügyi Stabilitási Mechanizmus keretében a támogatás uniós hányada 85%‐ról 95%‐ra növekedhet. Ez a rendelkezésre álló keretet csökkenti, amennyiben nem kerül sor költségvetési kompenzációra
A 2.1.1, 2.1.2., 2.2.2,  2.2.2/B, 2.2.3, 2.3.0, 2.3.0/B, 2.4.0, 2.4.0/B és 2.5.0/B konstrukciókon összesen 13,33 Mrd Ft túlvállalást tartalmaz.

Tartalékkonstrukció:

2.2.2/C
Regionális vízügyi, 
geoinformatikai és monitoring 
központ létrehozása

0,00 0,00 9,00

• Komplex műholdvevő központ létrehozása, amely biztosítja a 
műholdak által rögzített és küldött adatok vételét, kiterjeszthető 
bármely műholdrendszer által továbbított adatok vételére ;
• Nagypontosságú felszíni- és domborzatmodell elkészítése légi 
lézerszkenner (LIDAR) technológia alkalmazásával a Duna ártéri 
öblözeteire vonatkozólag;
• Vonalas létesítmények, belvízelvezető csatornák felmérése, 
hossz- és keresztszelvényeinek meghatározása földi geodéziai 
módszerekkel;
• Vízügyi műszaki adatbázis továbbfejlesztése a műhold vevő 
központ adatainak és szolgáltatásainak kiterjesztésével és a 
felmérésre kerülő adatok felhasználásával és feldolgozásával;
• Vízgazdálkodási feladatokra épülő szolgáltatások (ár-, belvíz és 
környezeti károk ellen tett védekezési, az előzetes felkészülési 
feladatokat támogató szolgáltatások) kidolgozása.

BM  -
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I. Prioritás bemutatása - 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése Környezet és Energia Operatív Program
Akcióterv 2011‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen
26,70 0,00 0,00 26,70

              Túlvállalás:  0,62 Mrd Ft
              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2013 2013 hátralévő 2014-2015 Összesen
31,44 6,96 0,00 38,40

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

2011 2012 2013

3.1.2.

Élőhelyvédelem- és helyreállítás, 
élettelen természeti értékek 
védelme, vonalas létesítmények 
természetkárosító hatásának 
mérséklése

15,95 0,00 0,00

 - Élőhely-védelem, -helyreállítás
- Élettelen természeti értékek megőrzése
- Barlangbejáratok biztosítása, barlangok műszaki 
létesítményeinek korszerűsítése (csak NP)
- Mesterséges üregek műszaki biztosítása, rekonstrukciója
- Földtani alapszelvények rekonstrukciója
- Földtani természetvédelmi értéket képviselő bányák 
rehabilitációja
- Ex lege védett források helyreállítása
- Felszínalaktani értékek megőrzése, rehabilitációja
- Kunhalmok, földvárak természetközeli állapotba való 
visszaállítása
- Vonalas létesítmények természetkárosító hatásának 
mérséklése
- Elektromos szabadvezetékek kiváltása (kizárólag nemzeti 
park
- igazgatóságok részére engedélyezett tevékenységek)
- Elektromos szabadvezetékek természetbarát átalakítása
- Út-vasút természetbarát átalakítása

VM  -

3.1.3.
Gyűjteményes növénykertek és 
védett történeti kertek megőrzése 
és helyreállítása

3,43 0,00 0,00

 - Vizes élőhelyek rekonstrukciója, kialakítása
- Nem vizes élőhelyek, természetközeli társulások 
rekonstrukciója
- Speciális élőhelyekhez, gyűjteményekhez kapcsolódó 
beruházások
- Védett növényfajok ex situ megőrzéséi programjához 
kapcsolódó tevékenységek
- Kertek, parkok állapotának javításához kapcsolódóan, 
megalapozott kerttörténeti
kutatás, értékelés és javaslatok alapján meghatározott 
tevékenységek

VM  -

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritási tengely a hazai Natura 2000 hálózat és a védett természeti területek helyreállítását, megőrzését, a védett és közösségi jelentőségű állat- és növény-fajok védelmét, valamint a környezeti nevelés erősítését támogatja. A Natura 2000 
vagy védett természeti területek élőhelyeinek helyreállítása és megőrzése mellett a prioritási tengely fontos elemei az élettelen természeti értékek helyreállítása és megőrzése, a vonalas létesítmények (szabadvezeték, közút) természetbarát 
átalakítása, az előhely fenntartás infrastrukturális hátterének megteremtése, valamint az erdei iskolák és erdei óvodák fejlesztése. Továbbá a gyűjteménes növénykertek és történeti kertek megőrzése helyreállítása.

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkező további miniszter

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

Konstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(Mrd Ft)*

A konstrukció célja A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
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3.2.0. Élőhelykezeléshez kapcsolódó 
infrastruktúra fejlesztés 6,70 0,00 0,00

 - stabil vagy mobil karámok létesítése, villanypásztor, 
kerítés kialakítása;
- területkezelési céllal tartott állatok tartására szolgáló 
épületek és ezek kiegészítő létesítményeinek felújítása; 
- a területkezelési céllal tartott állatok számára kutak, 
itatóhelyek létesítése; felújítása
- az élőhely-kezeléshez szükséges eszközök, erő- és 
munkagépek beszerzése;
- a területek elérhetőségét szolgáló utak természet-közeli 
módon történő kiépítése, felújítása
- a projekt célterületén/hatásterületén a fejlesztés által 
támogatott élőhely-kezelés eredményességének méréséhez 
közvetlenül kapcsolódó természetvédelmi célú monitoring 
eszközök beszerzése (maximálisan a projekt teljes 
költségvetésének 5%-os mértékéig, önállóan nem 
támogatható)

VM  -

3.3.0.
Az erdei iskola és erdei óvoda 
hálózat infrastrukturális 
fejlesztése

0,62 0,00 0,00

Nem turisztikai célú épületrekonstrukció, felújítás 
- Meglévő létesítmények környezettudatos átalakítása;
- Funkcióbővítést szolgáló építési munka
- Az erdei iskola és erdei óvoda épületébe szükséges 
bútorok beszerzése
- akadálymentesítés;
- Speciális, tematikus terepi bemutatóeszközök 
rendszerének kiépítése
- Terepi laborfelszerelések beszerzése 
- Terepi megfigyelő- és mérő eszközök beszerzése - A terepi 
megfigyelést könnyítő, nem motoros meghajtású 
közlekedési eszközök
beszerzése
- Beltéri foglalkozások eszköztárának fejlesztése
- Az erdei iskola/óvoda környezetének rendezési munkálatai;
- Térségi erdei iskola/óvoda hálózatok kialakítása;
- Erdei iskola és erdei óvoda szolgáltatáshoz kapcsolódó, 
ESZA típusú, nem beruházás
jellegű tevékenysége

VM  -

3. Prioritás 26,70 0,00 0,00
* Az Európai Pénzügyi Stabilitási Mechanizmus keretében a támogatás uniós hányada 85%‐ról 95%‐ra növekedhet. Ez a rendelkezésre álló keretet csökkenti, amennyiben nem kerül sor költségvetési kompenzációra
A 3.1.2. és a 3.1.3 konstrukció 0,62 Mrd Ft túlvállalást tartalmaz.
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I. Prioritás bemutatása - 4. prioritás: A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Környezet és Energia Operatív Program
Akcióterv 2011‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen
37,03 0,00 45,00 82,03

              Túlvállalás:         (Mrd Ft)
              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: 0%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2013 2013 hátralévő 2014-2015 Összesen
60,46 50,16 0,00 110,61

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

2011 2012 2013

4.2.0.
Helyi hő- és hűtési energiaigény 
kielégítése megújuló 
energiaforrásokból

14,81 0,00 0,00 helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése
megújuló energiaforrásokkal NFM

4.3.0. Megújuló energia alapú 
térségfejlesztés 2,47 0,00 0,00 megújuló energiaforrás-felhasználás térségfejlesztő 

hatással, mintaprojekt jelleggel NFM

4.4.0.

Megújuló energia alapú 
villamosenergia-, kapcsolt hő és 
villamosenergia-, valamint 
biometán termelés

11,06 0,00 0,00

villamosenergia előállítás napenergia, biomassza 
segítségével, vízenergia hasznosítás, biogáz termelés és 
felhasználás, geotermális energia hasznosítás, szélenergia 
hasznosítás, megújuló energiaforrások kombinálása

NFM

4.7.0.

Geotermikus alapú hő-, illetve 
villamosenergia-termelő projektek 
előkészítési és projektfejlesztési 
tevékenységeinek támogatása

0,31 0,00 0,00 geotermális projektek előkészítése NFM

4.8.0. Pénzügyi konstrukció 0,00 0,00 6,00 4.2.0/B, 4.4.0, 4.10.0/B és 4.10.0/C  szerinti 
tevékenységekhez visszatérítendő forrás biztosítása. NFM

4.9.0.
Épületenergetikai fejlesztések 
megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva

8,38 0,00 0,00

épületek hőtechnikai adottságainak javítása, fűtési, hűtési 
hmv rendszerek korszerűsítése, világítási rendszerek 
korszerűsítése, megújulókkal történő kombinálás 
(napkollektor, biomassza, napelem, hőszivattyú, stb)

NFM

4.10.0. Megújuló energiaforrás alapú hő- 
és villamos energia termelés 0,00 0,00 39,00

napenergia (hmv, fűtési igény), biomassza (hmv, fűtési 
igény), biogáz, depóniagáz előállítás, geotermikus energia 
használat, hőszivattyús rendszerek kialakítása, hűtés 
megújuló energiaforrással, megújuló energia források 
kombinálása, megújulók közösségi távfűtő rendszerben 
történő hasznosítása, villamos energia előállítása megújuló 
energiaforrásból

NFM BM

4. Prioritás 37,03 0,00 45,00

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkező 
további miniszter

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

Konstrukció kódja

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritási tengely a megújuló energiából előállított hő- és/vagy villamosenrgia termelésre, valamint bioetanol előállítására és megújuló energiaforrások alkalmazásával kombinált épületenergetikai 
fejlesztésekre fókuszáló projekteket kívánja támogatni, amelynek eredményeként a megújuló energiaforrásokból termelt hő- és villamosenergia részaránya a teljes hazai energiafogyasztáson belül növekszik, 
hozzájárulva a fosszilis energiahordozók felhasználásával járo CO2 kibocsátás mérsékléséhez.

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

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete

(Mrd Ft) A konstrukció célja
A konstrukció 

szakmai tartalmáért 
felelős miniszter
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I. Prioritás bemutatása - 5. prioritás: Hatékony energia-felhasználás Környezet és Energia Operatív Program
Akcióterv 2011‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen
2,28 34,47 20,80 57,56

              Túlvállalás:         (Mrd Ft)
              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: 0%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2013 2013 hátralévő 2014-2015 Összesen
52,56 55,45 0,00 108,01

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

2011 2012 2013

5.4.0. Távhő-szektor energetikai 
korszerűsítése 2,28 4,47 0,00 távhőellátás energiahatékonysági korszerűsítése NFM

5.5.0. Épületenergetikai fejlesztések 0,00 30,00 0,00
épületek hőtechnikai adottságainak javítása, fűtési, hűtési 
hmv rendszerek korszerűsítése, világítási rendszerek 
korszerűsítése, megújulókkal történő kombinálás

NFM BM

5.6.0. Központi költségvetési szervek 
energiahatékonysági beruházásai 0,00 0,00 20,80

épületek hőtechnikai adottságainak javítása, fűtési, hűtési 
hmv rendszerek korszerűsítése, világítási rendszerek 
korszerűsítése, megújulókkal történő kombinálás

NFM BM

5. Prioritás 2,28 34,47 20,80

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás célja az épületek (különös tekintettel a központi és helyi költségvetési szervek épületeire és az egyéb középületekre, valamint a vállalkozások üzemi és irodaépületeire), továbbá a távhőszolgáltatók és 
–termelők energia-takarékosság növelésére, az energia-hatékonyság javítására irányuló beruházásainak elősegítése, támogatása. A prioritás elsősorban kis-közepes méretű projekteket támogat, 10-75% közötti 
arányban.

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

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

Konstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete

(Mrd Ft) A konstrukció célja
A konstrukció 

szakmai tartalmáért 
felelős miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkező 
további miniszter
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I. Prioritás bemutatása - 6. prioritás: Fenntartható életmód és fogyasztás Környezet és Energia Operatív Program
Akcióterv 2011‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen
12,41 0,00 0,00 12,41

              Túlvállalás:  0,18 Mrd Ft
              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: 0%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2013 2013 hátralévő 2014-2015 Összesen
19,15 2,54 0,00 21,69

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

2011 2012 2013

6.1.0/A FÉF kampányok Előre meghatározott forgatókönyv és szakmai tartalom 
szerint megvalósuló iskolai rendezvények támogathatók. NFM/VM  -

6.1.0/B FÉF kampányok

1. Térségi komplex kampányok megtervezése és 
lebonyolítása
2. Fenntarthatósági tematikájú 
rendezvény/rendezvénysorozat szervezése és lebonyolítása 
3. Lakossági tanácsadó iroda fejlesztése

NFM/VM  -

6.1.0/C FÉF kampányok Országos komplex kampányok megtervezése és 
lebonyolítása NFM/VM  -

6.2.0/A FÉF mintaprojektek

1. A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés infrastrukturális 
feltételeinek javítása
2. Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő 
mintaprojekt

NFM/VM  -

6.2.0/B FÉF mintaprojektek

1. Középületek komplex környezetbarát (hulladékmegelőző, 
víztakarékos, energiatakarékos) átalakítása
2. Fenntartható életmóddal kapcsolatos non profit 
információs központok fejlesztése
3. Környezetbarát, helyi élelmiszerek piacának fejlesztése
4. Biotermékek, ill. környezetbarát termékek és 
szolgáltatások minősítő vagy hitelesítő rendszerének 
fejlesztése, a rendszerek népszerűsítése

NFM/VM  -

6.3.0. E-környezetvédelem 3,71 0,00 0,00 Infokommunikációs rendszerfejlesztés (szoftverbeszerzés, 
szoftverfejlesztés, szaktanácsadás, eszközbeszerzés, építés) VM NFM

6.3.0/Z Stratégiai zajtérképek 0,08 0,00 0,00 1. Stratégiai zajtérkép készítése
2. Intézkedési terv készítése VM  -

6. Prioritás 12,41 0,00 0,00
* Az Európai Pénzügyi Stabilitási Mechanizmus keretében a támogatás uniós hányada 85%‐ról 95%‐ra növekedhet. Ez a rendelkezésre álló keretet csökkenti, amennyiben nem kerül sor költségvetési kompenzációra
A 6.1.0. konstrukció 0,18 Mrd Ft túlvállalást tartalmaz.

4,10 0,00 0,00

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás célja, hogy a fenntartható életmód folytatásához szükséges környezettudatos szemléletmód, értékrend, ismeretek megteremtődjenek elsősorban a lakossági fogyasztókban –kialakuljon a piac keresleti oldalának 
környezettudatossága.
A prioritáshoz tartoznak továbbá a szakpolitikák, stratégiák, megalapozását, a környezetvédelmi hatósági tevékenységét hatékonyságát segítő tudás közzétételét, s ez által a környezeti demokrácia erősítését is szolgáló e-
környezetvédelmi fejlesztések is.

4,52 0,00 0,00

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkező további miniszter

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

Konstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(Mrd Ft)*

A konstrukció célja
A konstrukció szakmai 

tartalmáért felelős 
miniszter

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
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I. Prioritás bemutatása - 7. prioritás: Projekt előkészítés Környezet és Energia Operatív Program
Akcióterv 2011‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen
7,77 16,15 0,00 23,92

              Túlvállalás:         (Mrd Ft)
              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: 0%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2013 2013 hátralévő 2014-2015 Összesen
35,11 19,37 0,00 54,48

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

2011 2012 2013

7.0.0. Projekt előkészítés kétfordulós 
pályázatokban 1,27 0,00 0,00 Megvalósítási projektek előkészítése VM BM

7.1.0.
Derogációs vízi közmű projektek 
előkészítése 6,50 0,00 0,00

RMT, CBA készítés
elvi és/vagy műszaki engedélyes tervek készítése
környezeti hatásvizsgálat, ill. előzetes vizsgálat, Natura2000 
hatásbecslés
engedélyeztetés
tenderdokumentáció készítése
kapcsolódó menedzsment költség
lakosság tájékoztatása

VM BM

7.9.0. Stratégiai tervezés 0,00 16,15 0,00
Megalapozó szakmapolitikai és támogatási stratégia 
készítése, nagyprojekt előkészítés a környezetvédelem és 
az energetika területén.

NFM BM, VM

7. Prioritás 7,77 16,15 0,00
* Az Európai Pénzügyi Stabilitási Mechanizmus keretében a támogatás uniós hányada 85%‐ról 95%‐ra növekedhet. Ez a rendelkezésre álló keretet csökkenti, amennyiben nem kerül sor költségvetési kompenzációra

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás célja az OP eredményes és hatékony megvalósítása. A projekt előkészítés keret egyrészt az összetett kidolgozási igényű projektek tervezési és előkészítési munkáinak finanszírozását a szolgálja. Másrészt a megfelelő minőségű 
pályázatok beérkezését segítő projektgenerálási és szakértői  tevékenységek megvalósítását segíti elő a 2014 utáni időszak vonatkozásában is. (Utóbbi tevékenység támogatása későbbi időpontban, OP módosítást követően lehetséges.)

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkező további miniszter

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

Konstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(Mrd Ft)*

A konstrukció célja A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
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I. Prioritás bemutatása - 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Környezet és Energia Operatív Program
Akcióterv 2011‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen
3,02 0,932 3,000 6,95

              Túlvállalás:         (Mrd Ft)
              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: 0%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2013 2013 hátralévő 2014-2016 Összesen
22,66 2,11 0,00 24,76

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

2011 2012 2013

8.1.1.
Az OP technikai-adminisztratív 
lebonyolítása (Közreműködő 
Szervezet finanszírozása)

3,02 0,20 3,00 Az OP technikai-adminisztratív lebonyolítása (Közreműködő 
Szervezet finanszírozása) NFM _

8.1.2.
Az OP lebonyolításával 
kapcsolatos specifikus feladatok 
ellátása

0,002 0,732 0,000 Az OP lebonyolításával kapcsolatos specifikus feladatok 
ellátása NFM _

8. Prioritás 3,02 0,93 3,00

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkező 
további miniszter

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás célja az OP eredményes és hatékony megvalósítása. A Technikai Segítségnyújtás keret egyrészt a OP közreműködő szervezeteinek - az OP-val kapcsolatos tevékenységeinek - finanszírozására 
szolgál.Másrészt ebből a keretből kerülnek finanszírozásra a specifikusan az OP megvalósulásához köthető egyéb tevékenységek (pl. a monitoring bizottságok működtetése, értékelő, elemző tanulmányok, 
fordítás költsége).

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

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete

(Mrd Ft) A konstrukció célja
A konstrukció 

szakmai tartalmáért 
felelős miniszter

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

Konstrukció kódja
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A Kormány 1236/2013. (IV. 23.) Korm. határozata
a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében 
humáninfrastruktúra-fejlesztési témájú kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről és támogatásuk 
jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az 1. mellékletben foglalt táblázat 2. sora szerint a TIOP-1.1.2-12-2013-0001 azonosító számú, 

„Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű 
projektjavaslatot,

 2. elfogadja az 1. melléklet szerint az 1. pontban megjelölt és az 1. mellékletben foglalt táblázat 3. sorában 
meghatározott, KMOP-4.6.1/C-12-2013-0001 azonosító számú, „Hatékony informatikai infrastruktúra a 
közoktatásban” című projektjavaslatok kiemelt projektként történő nevesítését az 1. mellékletben szereplő 
maximális elszámolható közkiadással,

 3. hozzájárul, hogy az 1. mellékletben meghatározott projektek támogatási szerződéseit – a támogathatósági 
feltételek teljesítését követő 30 napon belül – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító 
Hatósága és Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága megkösse.

Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
határidő:  támogathatósági feltételek teljesítését követő 30 napon belül

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1236/2013. (Iv. 23.) korm. határozathoz

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program 2011–2013-as Akcióterveiben nevesítésre kerülő  
kiemelt projektek

A B C D E F

1.
Projekt

azonosító száma

Projekt 

megnevezése

Támogatást 

igénylő neve

Akciótervi 

nevesítés 

elszámolható 

közkiadás1 

összege (Ft)

Projekt rövid 

bemutatása
Támogathatóság feltételei

2. TIOP-1.1.2-12-2013-0001

Hatékony 

informatikai 

infrastruktúra  

a közoktatásban

Educatio 

Társadalmi 

Szolgáltató 

Nonprofit Kft.

1 199 984 748

A fejlesztés célja 

a TIOP-1.1.2 első 

szakaszában 

létrehozott 

informatikai 

infrastruktúra 

kapacitásának 

bővítése, amely 

infrastruktúra 

hivatott 

kiszolgálni a teljes 

oktatási ágazat 

valamennyi 

központi 

adminisztratív 

és nyilvántartó 

rendszerét.

a) Egyértelműen be kell mutatni és egymástól el kell különíteni a menedzsmenten belül, valamint a megvalósításhoz 

kapcsolódó szolgáltatásokon belül tervezett tevékenységeket, a tevékenységeket ellátó munkatársak, illetve szakértők feladat- 

és hatáskörét. A kettős finanszírozás elkerülése érdekében részletesen bemutatandó költségvetési kategóriák:

 aa) II. Projektmenedzsment,

 ab) III. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek,

 ac) IV. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások,

 ad) V. Egyéb szolgáltatások.

b) Meg kell teremteni az Oktatási Hivatal melletti egyéb intézményi kapcsolatok kiépítésének lehetőségét is, így a Nemzeti 

Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, és az Ügyfélkapu informatikai rendszereivel való 

kapcsolatfelvételre és a technikai interoperabilitás megteremtésére (az elvi adatátadás lehetőségére) vonatkozóan is szükséges 

a kiépített rendszert alkalmassá tenni.

c) Szükséges az áramkimaradás hatásainak hatékonyabb kivédését kidolgozni és megvalósítani a támogatásból, amelynek 

túl kell mutatnia a belső aggregátorokon és a redundáns internet kapcsolat kialakításán, illetve szükséges, hogy a külső 

kommunikációs csatlakozási pont védelme ne csak kábelszakadás esetére, hanem a helyi áramellátás szünetelése esetén is 

megvalósuljon.

d) Szükséges a támogatott fejlesztésnek a megelőző oktatásfejlesztési konstrukciók keretében megvalósuló projektekhez való 

illeszkedését, annak lehetőségét teljes körűen kidolgozni és azokat a megvalósíthatósági tanulmány (a továbbiakban: MT) 2.3.2. 

fejezetét kiegészítve részletesen bemutatni.

e) Szükséges az MT vonatkozó részét kiegészíteni és specifikálni a szolgáltatás tervezett technológiáját, a HTML5 és egyéb 

időtálló („futureproof”) szabványok támogatására vonatkozóan.

f ) Szükséges a felhasználói kliens oldalról felmerülő adatvesztési kockázatokat is részletesen felmérni és azok bekövetkeztére 

számítva kockázatkezelési tervet kidolgozni.

g) Szükséges az MT vonatkozó részeinek kiegészítése és részletesebb kifejtése a környezetvédelem és a megújuló energia 

alkalmazására vonatkozóan. Az eszközbeszerzés során elvárás a megfelelő energia-hatékonysági tanúsítványok megkövetelése, 

és az alacsony fogyasztás előnyben részesítése.

h) Ajánlási csomag vagy kézikönyv készítése azon intézmények számára, amelyek igénybe veszik a fejlesztés keretében létrejövő 

szolgáltatásokat. Ezen dokumentum térjen ki az adatvédelmi irányelvekre, a jogvédelmi szabályokra, a tárhely használati 

szabályaira, illetve az itt elhelyezendő tartalomra vonatkozó (pl.: tömörítési) elvárásokra.

3. KMOP-4.6.1/C-12-2013-0001

Hatékony 

informatikai 

infrastruktúra  

a közoktatásban

Educatio 

Társadalmi 

Szolgáltató 

Nonprofit Kft.

245 780 000

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 Kormány 1237/2013. (IV. 23.) Korm. határozata
a MAL Zrt. részére előírt hatósági és egyéb kötelezések végrehajtásának finanszírozásáról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján a MAL Magyar Alumínium Termelő 

és Kereskedelmi Zárkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MAL Zrt.) részére előírt hatósági és egyéb 
kötelezések végrehajtásának finanszírozására 1500,0 millió forint 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 XVII. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium fejezet, 5. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal cím 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: nemzeti fejlesztési miniszter
határidő: 2014. június 30.

 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával gondoskodjon arról, hogy 
a  MAL Zrt. részére előírt hatósági és egyéb kötelezések végrehajtásából eredő feladatok további támogatásához 
legfeljebb 2700,0 millió forint a 2013. év második féléve során rendelkezésre álljon.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
határidő: 2013. július 31.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1237/2013. (Iv. 23.) korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XI. Miniszterelnökség

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
XVII.

275101 5
1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 1 500,0
XI. Miniszterelnökség

297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -1 500,0

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

XVII.
275101 5 1 500,0

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 1 500,0 1 500,0
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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

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

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
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A miniszterelnök 56/2013. (IV. 23.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a kulturális központok kölcsönös 
nyitásáról, működtetéséről és tevékenységéről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a közigazgatási és igazságügyi miniszternek a külügyminiszterrel egyetértésben tett előterjesztése alapján
 1. egyetértek Magyarország Kormánya és a  Török Köztársaság Kormánya közötti kulturális központok kölcsönös 

nyitásáról, működtetéséről és tevékenységéről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;
 2. felhatalmazom a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a tárgyalásokon résztvevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom a  közigazgatási és igazságügyi minisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások 

eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
 5. felhívom a  közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy – a  külügyminiszterrel egyetértésben – az  Egyezmény 

létrehozását követően az  Egyezmény szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat 
tervezetét haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

  orbán viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 57/2013. (IV. 23.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között  
a diplomata, szolgálati és speciális útlevelek vízummentességéről szóló Megállapodás módosítása 
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külügyminiszter és a közigazgatási és igazságügyi miniszter előterjesztése alapján
 1. felhatalmazom a külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Magyar Köztársaság Kormánya és a  Török 

Köztársaság Kormánya között a diplomata, szolgálati és speciális útlevelek vízummentességéről szóló 
megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) bemutatott módosított szövegének – a megerősítés fenntartásával 
történő – megállapítására;

 2. felhívom a külügyminisztert, hogy a megállapodás módosított szövege végleges megállapításához szükséges 
meghatalmazási okiratot adja ki;

 3. felhívom a külügyminisztert és a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvény tervezetét a módosítás szövegének végleges megállapítását követően haladéktalanul terjesszék a Kormány 
elé. 

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 58/2013. (IV. 23.) ME határozata
a szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő kisebbségi vegyesbizottságok 
tagjainak felmentéséről és a bizottságok új tagjainak kinevezéséről

 1. A  kormányközi vegyesbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.) 
Korm. határozat 3. b) pontja szerinti jogkörömben eljárva
lakatos mihályt
– a Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság,
– a Magyar–Román Kisebbségi Vegyes Bizottság,
– a Magyar–Ukrán Kisebbségi Vegyes Bizottság,
– a Magyar–Szerb Kisebbségi Vegyes Bizottság
– a Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság,
– a Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság tagját,
dr. gyurcsík Ivánt és Pecze zoltánt
– a Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság tagjait,
magdó jánost
– a Magyar–Román Kisebbségi Vegyes Bizottság tagját,
dr. menyhárt attilát
– a Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság tagját
e tisztségéből felmentem, egyidejűleg
dr. manzinger krisztiánt és bogár Ferencet
– a Magyar–Román Kisebbségi Vegyes Bizottság,
magyar józsef zoltánt és milenković-galló enikőt
– a Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság
tagjává kinevezem.

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

  orbán viktor s. k., 
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.


	A Kormány 117/2013. (IV. 23.) Korm. rendelete
	az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és az azokhoz kapcsolódó kiemelt jelent

	A Kormány 118/2013. (IV. 23.) Korm. rendelete
	a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet és a közúti járművezetők 
és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 
179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 119/2013. (IV. 23.) Korm. rendelete
	a szociális közműszolgáltatás kialakítása érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 120/2013. (IV. 23.) Korm. rendelete
	az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI. 25.) 
Korm. rendelet módosításáról

	A Magyar Nemzeti Bank elnökének 5/2013. (IV. 23.) MNB rendelete
	a jegybanki alapkamat mértékéről

	A belügyminiszter 11/2013. (IV. 23.) BM rendelete
	a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak, közalkalmazottainak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, 

	A belügyminiszter 12/2013. (IV. 23.) BM rendelete
	a 2007–2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és kontrollrendszerekről szóló 23/2012. (IV. 26.) BM rendelet, valamint a te

	A köztársasági elnök 182/2013. (IV. 23.) KE határozata
	a Magyar Nemzeti Bank alelnökének kinevezéséről

	A köztársasági elnök 183/2013. (IV. 23.) KE határozata
	rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

	A köztársasági elnök 184/2013. (IV. 23.) KE határozata
	rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

	A köztársasági elnök 185/2013. (IV. 23.) KE határozata
	rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

	A köztársasági elnök 186/2013. (IV. 23.) KE határozata
	rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

	A köztársasági elnök 187/2013. (IV. 23.) KE határozata
	rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

	A köztársasági elnök 188/2013. (IV. 23.) KE határozata
	rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

	A köztársasági elnök 189/2013. (IV. 23.) KE határozata
	rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

	A köztársasági elnök 190/2013. (IV. 23.) KE határozata
	rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

	A köztársasági elnök 191/2013. (IV. 23.) KE határozata
	rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

	A köztársasági elnök 192/2013. (IV. 23.) KE határozata
	rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

	A köztársasági elnök 193/2013. (IV. 23.) KE határozata
	rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

	A köztársasági elnök 194/2013. (IV. 23.) KE határozata
	rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

	A köztársasági elnök 195/2013. (IV. 23.) KE határozata
	rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

	A köztársasági elnök 196/2013. (IV. 23.) KE határozata
	rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről 

	A köztársasági elnök 197/2013. (IV. 23.) KE határozata
	rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

	A köztársasági elnök 198/2013. (IV. 23.) KE határozata
	magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

	A köztársasági elnök 199/2013. (IV. 23.) KE határozata
	magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

	A köztársasági elnök 200/2013. (IV. 23.) KE határozata
	magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

	A köztársasági elnök 201/2013. (IV. 23.) KE határozata
	magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

	A köztársasági elnök 202/2013. (IV. 23.) KE határozata
	magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

	A Kormány 1219/2013. (IV. 23.) Korm. határozata
	a Magyarország és a Moldovai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

	A Kormány 1220/2013. (IV. 23.) Korm. határozata
	a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásának támogatásáról

	A Kormány 1221/2013. (IV. 23.) Korm. határozata
	az egyes külképviseletek nyitásához kapcsolódó feladatokról

	A Kormány 1222/2013. (IV. 23.) Korm. határozata
	a közraktárakkal kapcsolatos egyes feladatokról

	A Kormány 1223/2013. (IV. 23.) Korm. határozata
	a „Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban” elnevezésű állami beruházás megvalósításához szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1224/2013. (IV. 23.) Korm. határozata
	a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 2013. évi működésének biztosításához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1225/2013. (IV. 23.) Korm. határozata
	az állami fenntartásban és működtetésben lévő köznevelési intézmények vis maior eseményeinek támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1226/2013. (IV. 23.) Korm. határozata
	a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 
1637/2012. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1227/2013. (IV. 23.) Korm. határozata
	a 2014–2020-as programozási időszak előkészítéséért felelős uniós főtárgyaló személyének változásáról

	A Kormány 1228/2013. (IV. 23.) Korm. határozata
	az ÉAOP-5.1.2/D3-11-2012-0008 azonosító számú („Jánd és térsége csapadékvíz elvezető 
– hálózat fejlesztése” című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról

	A Kormány 1229/2013. (IV. 23.) Korm. határozata
	a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0030 azonosító számú („Kazincbarcika Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

	A Kormány 1230/2013. (IV. 23.) Korm. határozata
	a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0028 azonosító számú („Székkutas község szennyvízelvezetésének 
és szennyvíztisztításának fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

	A Kormány 1231/2013. (IV. 23.) Korm. határozata
	a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0016 azonosító számú („Balatonlelle agglomeráció szennyvízkezelése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

	A Kormány 1232/2013. (IV. 23.) Korm. határozata
	a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-002 azonosító számú („A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

	A Kormány 1233/2013. (IV. 23.) Korm. határozata
	a Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló egyes kiemelt projektek támogatási összeg növelésének jóváhagyásáról

	A Kormány 1234/2013. (IV. 23.) Korm. határozata
	a KÖZOP-3.5.0-09-2010-0016 azonosító számú [„A 8. sz. főút 31+700-57+000 km szelvények 
(Várpalota–Veszprém) közötti szakasz 115 kN tengelyterhelésre történő megerősítése, 
kapacitás bővítésen belül a III. szakasz 44+797-57+100 km sz. között (Veszprémi kö

	A Kormány 1235/2013. (IV. 23.) Korm. határozata
	a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterv kereteinek módosításáról

	A Kormány 1236/2013. (IV. 23.) Korm. határozata
	a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében humáninfrastruktúra-fejlesztési témájú kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről és támogatásuk jóváhagyásáról

	A Kormány 1237/2013. (IV. 23.) Korm. határozata
	a MAL Zrt. részére előírt hatósági és egyéb kötelezések végrehajtásának finanszírozásáról

	A miniszterelnök 56/2013. (IV. 23.) ME határozata
	Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a kulturális központok kölcsönös nyitásáról, működtetéséről és tevékenységéről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

	A miniszterelnök 57/2013. (IV. 23.) ME határozata
	a Magyar Köztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között 
a diplomata, szolgálati és speciális útlevelek vízummentességéről szóló Megállapodás módosítása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

	A miniszterelnök 58/2013. (IV. 23.) ME határozata
	a szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő kisebbségi vegyesbizottságok tagjainak felmentéséről és a bizottságok új tagjainak kinevezéséről


