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III. Kormányrendeletek

A Kormány 150/2013. (V. 17.) Korm. rendelete
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet, valamint az állami kitüntetések adományozásának rendjéről  
és a Kitüntetési Bizottságról szóló 270/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 3. § tekintetében a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi 
CCII. törvény 24. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. § A  közigazgatási és igazságügyi miniszter a  választójogi és népszavazási szabályozásért való felelőssége 
körében ellátja
a) az országgyűlési képviselők választásáról,
b) a helyi önkormányzati képviselők választásáról és a polgármesterek választásáról,
c) a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásáról,
d) az európai parlamenti képviselők választásáról, a választási eljárásról,
e) az országos népszavazásról, az országos népi kezdeményezésről,
f ) a helyi népszavazásról és a helyi népi kezdeményezésről
szóló jogszabályok előkészítésével kapcsolatos feladatokat, valamint e  tárgykörökben törvény vagy 
kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki.”

2. §  Hatályát veszti a Statútum 12. § g) pontja.

3. §  Hatályát veszti az  állami kitüntetések adományozásának rendjéről és a  Kitüntetési Bizottságról szóló 
270/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet 6. § (6) bekezdése.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 151/2013. (V. 17.) Korm. rendelete
a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 31. § b) pontjában,
a 4.  § és az  1.  melléklet tekintetében a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában és b) pont bb) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: The.) 1. § (1) bekezdés 
e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Területrendezési hatósági eljárás kérelmezhető:)
„e) az országos, a kiemelt térségi vagy a megyei területrendezési tervben nem szereplő, de más rendelkezéseinek 
megfelelő, az  energiaellátás biztonságának biztosításához szükséges, atomerőműnek nem minősülő erőmű, 
villamosenergia-átviteli hálózat távvezeték elemei, továbbá nemzetközi és hazai szénhidrogén és szén-dioxid 
szállítóvezetékek elemének minősülő műszaki infrastruktúra-hálózat elemei és egyéb építmény, valamint 
a  közlekedési infrastruktúra-hálózat elemei közül a  gyorsforgalmi utak és főutak területi elhelyezéséhez 
(a továbbiakban együtt: országos jelentőségű elem beillesztése);”

2. §  A The. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  országos jelentőségű elem beillesztésére irányuló kérelem esetén a  szakhatóság a  2. számú mellékletben 
foglalt táblázat
a) 10. sora szerinti szakkérdést a (3) bekezdésben,
b) 2a. sora szerinti szakkérdést a (4) bekezdésben
foglaltak alapján vizsgálja.”

3. §  A The. 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  országos jelentőségű elem beillesztése a  közlekedési infrastruktúra-hálózat elemei közül a  gyorsforgalmi 
utak és főutak területi elhelyezéséhez akkor szükséges, ha a  gyorsforgalmi út és a  főút a  gyorsforgalmi- és 
a főúthálózat hosszú távú fejlesztési programjáról és nagytávú tervéről szóló kormányhatározatban szerepel.”

4. §  A The. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 151/2013. (V. 17.) Korm. rendelethez

 1. A The. 2. számú melléklete a 2. sort követően a következő 2a. sorral egészül ki:
„

2a. Országos, a kiemelt térségi vagy 
a megyei tervben nem szereplő, de 
más rendelkezéseinek megfelelő 
közlekedési infrastruktúra-hálózat 
elemei közül a gyorsforgalmi és 
főutak beillesztése esetén.

A közlekedési hálózat 
egységességének biztosíthatósága, 
a közlekedésfejlesztési érdekek 
érvényesíthetősége.

Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Útügyi, Vasúti és 
Hajózási Hivatala

„
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 2. A The. 2. számú melléklet 11. sora helyébe a következő sor lép:
„

11. A 10. sor szerinti országos 
jelentőségű elem beillesztése esetén.

A 10. sor szerinti országos jelentőségű 
elem beillesztése esetén a védelmi 
kockázat felmérése.

Alkotmányvédelmi Hivatal

„
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1266/2013. (V. 17.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a katasztrófák esetén történő 
együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására 
adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország Kormánya és a  Szerb Köztársaság Kormánya között a  katasztrófák esetén történő 

együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény (a  továbbiakban: Egyezmény) bemutatott 
szövegével;

 2. felhatalmazza a  belügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt az  Egyezmény bemutatott szövegének  
– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 3. felhívja a  külügyminisztert, hogy az  Egyezmény szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási 
okiratot adja ki;

 4. jóváhagyja az  Egyezmény kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az  Egyezmény szövegének végleges 
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány 
a belügyminisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1267/2013. (V. 17.) Korm. határozata
a polgári perjogi kodifikációról

A Kormány elrendeli a  polgári perjog, ezen belül a  Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény átfogó korszerűsítésére 
irányuló munkálatok megkezdését. A  felülvizsgálat közvetlen célja egy korszerű, a  nemzetközi gyakorlatnak és elvárásoknak is 
megfelelő polgári perjogi törvénykönyv megalkotása, amely biztosítja az  anyagi jogok hatékony érvényesítését. Cél továbbá, 
hogy az  új polgári perrendtartás a  jogtudomány és a  joggyakorlat eredményeire támaszkodva áttekinthetően, koherensen, 
a  technika vívmányaira is figyelemmel szabályozza a  perjogi viszonyokat, megkönnyítve ezzel a  jogkereső állampolgárok és 
a  szakmai közönség helyzetét. Az  új polgári perjogi törvénykönyv szerepe kiemelkedő, hiszen a  Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény újraszabályozta a  polgári anyagi jogviszonyokat és az  anyagi jogi normák érvényesülésének biztosítása 
a perrendtartásra hárul.
 1. A  felülvizsgálatot a  következő típusú – létrehozandó – bizottságok közötti munkamegosztás keretében kell 

megszervezni:
– Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság, amelynek feladata a  munka- és témabizottságok javaslatai és 

a Szerkesztőbizottság előterjesztése alapján döntéshozatal a koncepcionális súlyú kérdésekben;
– Polgári Perjogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság, amelynek feladata a  munka- és témabizottságok 

tevékenységének irányítása, koordinálása és ennek alapján előterjesztések készítése a  Főbizottság 
számára, valamint a  Főbizottság állásfoglalásán és a  munka-, valamint témabizottságok javaslatain alapuló 
koncepciónak megfelelő normaszöveg kodifikációja;
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– munka- és témabizottságok, amelyeknek feladata a  jogtudomány, a  joggyakorlat és a  minisztériumok 
képviselőinek bevonásával a  perrendtartás egyes részterületeire, jogintézményeire vonatkozó javaslatok 
kidolgozása.
Felelős: igazságügyért felelős miniszter
Határidő: a) a melléklet szerinti Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság,
   illetve Polgári Perjogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság megalakítására:
   azonnal
 b) munkacsoportok megalakítására:
   2013. szeptember

 2. Ki kell dolgozni és szakmai, illetőleg társadalmi vitára kell bocsátani az  új polgári perrendtartás koncepcióját, 
valamint téziseit, majd elő kell készíteni az új Kódexet.

Felelős: igazságügyért felelős miniszter
Határidő: a) az új polgári perrendtartás koncepciójának kidolgozására:
   2014. II. negyedév
 b) a koncepcióról szóló szakmai, illetve társadalmi viták lefolytatására:
   2015. I. negyedév

 3. Ki kell dolgozni az új polgári perrendtartás normaszöveg tervezetét a koncepció alapján.
Felelős: igazságügyért felelős miniszter
 az érintett minisztériumok,
 érdekképviseletek és köztestületek
 bevonásával
Határidő: az új polgári perrendtartás normaszövegének kidolgozására és Kormány elé terjesztésére:
 2016. IV. negyedév

 4. Ez a határozat a közzétételt követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

Melléklet az 1267/2013. (V. 17.) Korm. határozathoz

Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság

A Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság Kormány által felkért tagjai:
 1. Németh János professzor emeritus, a Főbizottság elnöke,
 2. a közigazgatási és igazságügyi miniszter,
 3. a Miniszterelnökségen működő jogi ügyekért felelős államtitkár,
 4. az Országos Bírósági Hivatal elnöke,
 5. a Kúria elnöke,
 6. a legfőbb ügyész,
 7. a Magyar Jogász Egylet elnöke,
 8. a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke,
 9. a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke,
10. Varga István tanszékvezető, habil. egyetemi docens a Főbizottság tudományos titkára,
11. a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vezető beosztású kormánytisztviselője, a Főbizottság szervezési 

titkára.
A Főbizottság 2–9.  pont alatt felsorolt tagjai személyesen vagy képviselőjük útján vesznek részt a  Főbizottság 
ülésein.
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Polgári Perjogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság

A Polgári Perjogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság tagjai:
1. Németh János professzor emeritus, a Szerkesztőbizottság elnöke,
2. Czepek Gábor a  Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Magánjogi és Igazságügyi Kodifikációs 

Főosztályának vezetője,
3. Éless Tamás ügyvéd,
4. Kengyel Miklós tanszékvezető egyetemi tanár,
5. Szabó Imre tanszékvezető egyetemi tanár,
6. Tamáné Nagy Erzsébet a Kúria tanácselnöke,
7. Török Judit a Kúria Polgári Kollégiumának vezető helyettese,
8. Varga István tanszékvezető, habil. egyetemi docens.

A Kormány 1268/2013. (V. 17.) Korm. határozata
a Közép-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterv 2., 4. és 5. prioritásának 
megállapításáról

A Kormány
 1. megállapítja a  Közép-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. közötti időszakra szóló akcióterv 2., 4. és 

5. prioritását az 1. melléklet szerint,
 2. felhívja a nemzeti fejlesztési miniszter útján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökét, hogy a Közép-Magyarországi 

Operatív Program részeként,
a) Budapest VIII. kerület területén megvalósuló járóbeteg és alapellátási egészségügyi szolgáltatások 

fejlesztését célzó projektre 970 000 000 Ft,
b) az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (OPAI) fejlesztését célzó projektre, 130 000 000 Ft,
c) Budapest Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának „Északi-Lipótváros megújítása 

projekt” benyújtása érdekében 1 855 000 000 Ft
elszámolható közkiadás keretösszeggel kiemelt projekt felhívást jelentessen meg,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az a) alpont tekintetében: 2013. június 15.
 a b) alpont tekintetében: 2013. június 15.
 a c) alpont tekintetében: azonnal

 3. visszavonja a  regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek megállapításáról és egyes 
prioritásai keretének növeléséről szóló 1648/2012. (XII. 19.) Korm. határozat 7.  mellékletének az  akcióterv 2., 4. és 
5. prioritására vonatkozó részeit.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1268/2013. (V. 17.) Korm. határozathoz
1. melléklet az .../2012. (...) Korm. határozathoz

I. Prioritás bemutatása: 2. prioritás: A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése Közép-magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
0,00 13,67 2,47

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%): max 10%
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):                                        nem releváns

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen

68,14 0,00 13,67 2,47 0,00 84,28

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

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkező 
további miniszter

2011 2012 2013

2.1.1 Közúti elérhetőség javítása 0,00 13,67 2,40

A 4 és 5 számjegyű, településeket összekötő, országos mellékúthálózat minőségének 
fejlesztésén keresztül a kistelepüléseken élők és a hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása, valamint a közlekedés 
okozta környezeti károk csökkentése.

nemzeti fejlesztési miniszter

2.1.2 Regionális kerékpárforgalmi hálózat 
fejlesztése nemzeti fejlesztési miniszter

2.2.1 A régió külső elérhetőségét javító 
közlekedési infrastruktúra fejlesztése nemzeti fejlesztési miniszter

2.3.1 Közösségi közlekedés fejlesztése nemzeti fejlesztési miniszter

0,00 13,67 2,40

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

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete

(Mrd Ft)

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

2. Prioritás összesen

2.

16,14

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős 

miniszter
Konstrukció célja

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

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

A prioritás elsősorban a régió versenyképességének fejlesztését segíti elő az elérhetőség, a közlekedési kapcsolatok mennyiségi és minőségi javításával, szem előtt tartva a 
környezetileg fenntartható közlekedési módok térnyerését és a közlekedésbiztonságot. A fő- és mellékúthálózat fejlesztése mellett támogatja a kerékpáros, vízi és közösségi 
közlekedési módok térnyerését. 

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

Összesen
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I. Prioritás bemutatása: 4. prioritás: A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése Közép-magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
7,80 8,33 1,60

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%): max. 10%
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):                                        nem releváns

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen

92,18 0,36 8,08 9,28 0,00 109,90

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

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkező 
további miniszter

2011 2012 2013

4.1.1. A szakképzés és felnőttképzés 
infrastruktúrájának fejlesztése

emberi erőforrások 
minisztere

4.1.2. Az integrált foglalkoztatási és szociális 
szolgáltató rendszer kialakítása

emberi erőforrások 
minisztere

4.2.1. A felsőoktatási kapacitások fejlesztése emberi erőforrások 
minisztere

4.3.1.
Közép-magyarországi régió fekvőbeteg-
szakellátási intézményrendszerének 
fejlesztése

1,09 0,00 0,00

Alapvető cél a koraszülött és intenzív ellátásra szoruló újszülött csecsemők 
életesélyeinek növelése a Perinatális Intenzív Centrumok (PIC III.) informatikai 
és orvos technológiai eszközeinek fejlesztésével, nem engedélyköteles építési 
beruházások támogatásával. 

emberi erőforrások 
minisztere

4.3.2.
Egészségügyi szolgáltatások, járóbeteg 
szakellátás fejlesztése a Közép-
magyarországi régióban

0,00 0,00 1,10 Egészségügyi intézmények infrastrukturális beruházásainak támogatása. emberi erőforrások 
minisztere

4.3.3.
A Közép-magyarországi régió 
egészségügyi informatikájának 
fejlesztése

0,00 0,63 0,00
Az egészségügyi ágazat közhiteles nyilvántartásainak létrehozása és 
publikálása, ehhez az adatkörök fenntartása intézményi szerepköreinek és 
felelősségi szabályrendszerének létrehozása.

emberi erőforrások 
minisztere nemzeti fejlesztési miniszter

4.4.1. Bentlakásos intézmények 
korszerűsítése, kiváltása

emberi erőforrások 
minisztere

4.4.2. Állami fenntartású közintézmények  
akadálymentesítése 

emberi erőforrások 
minisztere

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

Konstrukció neve

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

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete

(Mrd Ft)

4.
Konstrukció célja

17,72

Konstrukció 
kódja

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős 

miniszter

Összesen

A régió közszolgáltatási szektorának, intézményrendszerének fejlesztése a munkaerő-piaci szervezetek működési hatékonyságának javításával, a humán erőforrások minőségi 
erősödéséhez hozzájáruló közoktatási-művelődési, valamint szakképzési, felsőoktatási, egészségügyi és szociális szolgáltatási infrastruktúra, valamint az e-közigazgatás 
fejlesztése révén. 
Az intézkedések egyúttal figyelemmel vannak a környezet védelmére, az elért eredményekkel arányos környezetterhelésre, energiahatékonyságra.

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

2/4
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4.5.1.
Szociális alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti alapellátások 
infrastrukturális fejlesztése

emberi erőforrások 
minisztere

4.5.2.
Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények 
infrastrukturális fejlesztése és 
kapacitásának bővítése

3,07 2,66 0,00
Új bölcsődék létrehozása, és már működő bölcsődéket érintő infrastrukturális 
fejlesztések megvalósítása amennyiben a fejlesztés kapacitásbővülést 
eredményez.

emberi erőforrások 
minisztere

4.5.3.
Önkormányzatok illetőleg önkormányzati 
feladatellátást biztosító egyes 
közszolgáltatások akadálymentesítése

emberi erőforrások 
minisztere

4.6.1. Közoktatási intézmények beruházásainak
támogatása 3,64 5,04 0,00 Közoktatási intézmények - ezen belül óvodai feladatellátási helyek - fejlesztése. emberi erőforrások 

minisztere

4.7.1. Elektronikus helyi közigazgatási 
infrastruktúra fejlesztése 0,00 0,00 0,50 Közszolgáltatások elérését segítő informatikai rendszerek. nemzeti fejlesztési miniszter közigazgatási és igazságügyi 

miniszter
7,80 8,33 1,604. Prioritás összesen

3/4
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I. Prioritás bemutatása: 5. prioritás: Települési területek megújítása Közép-magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
0,00 11,19 1,86

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%): max. 10%
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):                                   nem releváns

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen

70,03 0,00 0,00 12,49 0,00 82,52

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

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkező 
további miniszter

2011 2012 2013

5.1.1 Szociális célú városrehabilitáció 0,00 11,19 0,00
A leértékelődő városi területek fenntartható társadalmi, környezeti 
megújulásának elősegítése, közösségi és szociális funkciók megjelenésének 
támogatásával.

belügyminiszter
közigazgatási és igazságügyi 

miniszter
emberi erőforrások minisztere

5.2.1 Pest megyei település-központok 
fejlesztése belügyminiszter emberi erőforrások minisztere

5.2.2 Budapesti integrált városfejlesztési 
program 0,00 0,00 1,86 Budapest kerületközpontjainak integrált, szinergikus hatásokat felmutató 

akcióterületi beavatkozások révén történő megújítása.
belügyminiszter emberi erőforrások minisztere

5.2.3 Gazdaságélénkítő városfejlesztés 
(JESSICA konstrukció) 0,00 0,00 0,00

A városi szövet átalakítása kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem a 
kívánt mértékben finanszírozott, megtérülést eredményező beruházások 
segítségével.

belügyminiszter nemzeti fejlesztési miniszter

0,00 11,19 1,86

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

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős 

miniszter

5. Prioritás összesen

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve

5.

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás támogatja a leromlott vagy leszakadó városrészeken integrált település-rehabilitációs akciók végrehajtását, továbbá a városközpontok és barnamezős területek fizikai 
megújítását és a városi funkciók (gazdasági, közösségi, közfunkciók) bővítését, illetve a kisvárosokban és 5000 főnél népesebb falvak esetében helyi településfejlesztési akciók 
végrehajtását. 

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

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete

(Mrd Ft) Konstrukció célja

13,05
Összesen

4/4
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A Kormány 1269/2013. (V. 17.) Korm. határozata
a háztáji gazdálkodás feltételeinek megteremtése érdekében teendő intézkedésekről

A Kormány
 1. felhívja a  vidékfejlesztési minisztert, hogy – a  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 

bevonásával – indítson programot a háztáji gazdálkodás fejlesztése érdekében;
Felelős: vidékfejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 2. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti program 2013. év I. félévében burgonya felhasználási alprogrammal induljon;
Felelős: vidékfejlesztési miniszter
Határidő: 2013. május 31.

 3. felhívja a  vidékfejlesztési minisztert és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  2.  pont szerinti alprogram 
megvalósításával kapcsolatos feladatokat a TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft. lássa el és biztosítsa a szükséges 
forrást azzal, hogy a lebonyolítással kapcsolatos költségeket a Vidékfejlesztési Minisztérium biztosítsa.

Felelős: vidékfejlesztési miniszter 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2013. május 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1270/2013. (V. 17.) Korm. határozata
a Baranya megyei közlekedésfejlesztés aktuális feladatairól

A Kormány hosszú távú célja, hogy a  2014–2020 közötti tervezési időszakban valamennyi autó-pálya az  ország határáig 
kiépítésre kerüljön, ezért
 1. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket az  M6-os autópálya  

Bóly–Ivándárda (országhatár) közötti szakaszának 2018. december 31-éig történő megépítése érdekében;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket az  M60-as autópálya 
országhatárig történő megépítése, valamint a  67. számú főút Szigetvár – országhatár közötti szakasza 
megépítésének megkezdése érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  külügyminisztert, hogy a  2.  pontban szereplő feladat megvalósíthatósága érdekében a  Dráván átívelő 
hidak megépítéséről – a  nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben – kezdje meg a  megvalósíthatósághoz 
szükséges nemzetközi tárgyalásokat a Horvát Köztársaság képviselőivel.

Felelős: külügyminiszter 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1271/2013. (V. 17.) Korm. határozata
a Siemens Zrt. és az Ericsson Magyarország Kft. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai 
megállapodás megkötéséről szóló 1214/2013. (IV. 16.) Korm. határozat módosításáról

A Siemens Zrt. és az  Ericsson Magyarország Kft. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodás 
megkötéséről szóló 1214/2013. (IV. 16.) Korm. határozat 1.  pontjában a  „miniszterelnököt” szövegrész helyébe 
a „nemzetgazdasági minisztert”, és a „miniszterelnök” szövegrész helyébe a „nemzetgazdasági miniszter” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1272/2013. (V. 17.) Korm. határozata
a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében, valamint az  államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152.  § (5)  bekezdésében biztosított jogkörében 
engedélyezi a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 25. Felújítások 
központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások alcím, 12. Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és 
Polgári Szövetség székházának felújítási és működtetési támogatása jogcímcsoporton keletkezett 150,0 millió forint 
2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány felújítási és működési célú felhasználását és 
elrendeli az 1. melléklet szerinti átcsoportosítást;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 2. tudomásul veszi, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1581/2012. (XII. 13.) Korm. határozattal biztosított 150,0 millió forint a  XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 56. Nemzetiségi támogatások alcím 
előirányzaton kerül felhasználásra.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1272/2013. (V. 17.) Korm. határozathoz 1. melléklet a …./2013. (….) Korm. határozathoz

        

               

          Ezer forintban

 Fejezet-szám Cím- szám  Alcím- 
szám

 Jogcím-csop.-
szám

 Jogcím-
szám

 Előir.-csoport-
szám

 Kiemelt előir.-
szám  Fejezet-név Cím-név Alcím-név Jogcím-csop.-

név  Jogcím-név  Előir.-csop.-
név    Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás      (+/-)

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
12 Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség székházának felújítási és működtetési támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -90 000

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -60 000

56 Nemzetiségi támogatások
3 Működési költségvetés

3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 90 000
3 Felhalmozási költségvetés

6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 60 000

A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása
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A Kormány 1273/2013. (V. 17.) Korm. határozata
az erdélyi magyar középiskolai oktatási intézmények fejlesztési támogatása érdekében a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében 
elrendeli az erdélyi magyar középiskolai oktatási intézmények fejlesztési célú támogatásához szükséges forrásigény 
biztosítására 200,0 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását 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 X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 4. Határon túli magyarok programjainak támogatása alcím, 3. Nemzetpolitikai 
tevékenység támogatása jogcímcsoport 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: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: 2013. december 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1273/2013. (V. 17.) Korm. határozathoz

X. Közigazgatási és Igazságügyi 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. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Határon túli magyarok programjainak támogatása
228895 3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása

2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 200,0

XI. Miniszterelnökség
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -200,0

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. (+/-) 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. 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

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Határon túli magyarok programjainak támogatása
228895 3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 200,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Millió forintban, egy tizedessel

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 200,0 200,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

1 példány
1 példány

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

2 példány

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

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

1 példány
Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
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A Kormány 1274/2013. (V. 17.) Korm. határozata
a Magyar–Kínai Ifjúsági Csereprogram lebonyolításához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdése alapján a  Magyar–Kínai 
Ifjúsági Csereprogram lebonyolításához 60,0 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 XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák 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: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2013. november 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1274/2013. (V. 17.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
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. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
227942 5 Egyetemek, főiskolák

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások 60,0

XI. Miniszterelnökség
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -60,0

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. (+/-) 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. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

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

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
227942 5 Egyetemek, főiskolák 60,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 60,0 60,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

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

1 példány
Az adatlap 5 példányban töltendő ki

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

1 példány
1 példány

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma
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A miniszterelnök 67/2013. (V. 17.) ME határozata
a Szellemi Tulajdon Világszervezete keretében a látáskárosultak és olvasási képességükben korlátozott 
személyek nyomtatott művekhez való hozzáférésének elősegítéséről szóló Szerződés létrehozására irányuló 
diplomáciai értekezleten való részvételről, valamint a Szerződés létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a közigazgatási és igazságügyi miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek azzal, hogy a Szellemi Tulajdon Világszervezete keretében a  látáskárosultak és olvasási képességükben 

korlátozott személyek nyomtatott művekhez való hozzáférésének elősegítéséről szóló Szerződés (a  továbbiakban: 
Szerződés) létrehozására irányuló diplomáciai értekezleten Magyarország Kormányát képviselő küldöttség vegyen 
részt;

 2. felhatalmazom a  közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a  küldöttség tagjait a  külügyminiszterrel 
egyetértésben jelölje ki;

 3. felhívom a külügyminisztert, hogy a küldöttség részére a részvételhez szükséges meghatalmazási okiratot az adott 
közgyűlés előtt adja ki;

 4. felhatalmazom a  közigazgatási és igazságügyi minisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások 
eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

 5. felhívom a  közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy – a  külügyminiszterrel egyetértésben – a  Szerződés 
létrehozását követően a  Szerződés szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat 
tervezetét haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 68/2013. (V. 17.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ közötti 
székhely-megállapodás módosításának létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a vidékfejlesztési miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és a  Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ közötti 

székhely-megállapodás módosításának (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
 2. felhatalmazom a  külügyminisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel egyetértésben – a  tárgyalásokon részt vevő 

személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom a  külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások eredményeként előálló 

szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
 5. felhívom a  vidékfejlesztési minisztert és a  külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozását követően 

a  Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét 
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

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