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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 20/2013. (X. 2.) MNB rendelete
a „FIFA Világbajnokság Brazília, 2014” ezüst emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank – a 2014-ben, Brazíliában megrendezésre kerülő FIFA Világbajnokság alkalmából – „FIFA
Világbajnokság Brazília, 2014” megnevezéssel 3000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2013. október 4.

2. §

(1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 12,5 gramm, átmérője 30 mm, széle recézett.
(2) Az emlékérme előlapján középen, négy egymás alatti vízszintes sorban a „MAGYARORSZÁG” felirat, a „3000”
értékjelzés, a „FORINT” felirat, valamint a „BP.” verdejel és mellette a „2013” verési évszám olvasható. A háttérben
egy sematikus földgömb és egy futball-labda egymásra rajzolt mintázatának ábrázolása látható. Az emlékérme
előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapjának szélén, köriratban a „FIFA VILÁGBAJNOKSÁG BRAZÍLIA 2014” felirat olvasható. A bal
oldali mezőben egy labdát vezető, lendületes mozgású futballjátékos ábrázolása látható. Az emlékérme jobb
oldalán, negyedkörívvel lehatárolt mezőben, középen a FIFA Világbajnokság hivatalos emblémájának ábrázolása
látható. A negyedkörívvel lehatárolt mezőben, lent Bohus Áron tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme
hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §		
Az emlékérméből 5000 darab készíthető különleges – ún. proof – technológiával.
4. §		
Ez a rendelet 2013. október 4-én lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 20/2013. (X. 2.) MNB rendelethez
Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 20/2013. (X. 2.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 55/2013. (X. 2.) BM rendelete
az egyes építményszerkezetek tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségének a tűz elleni
védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 13. § (4) bekezdés
e) pontja szerinti igazolásának eseteiről és módjáról
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 26. pontjában
foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az e rendeletben meghatározott esetekben az építményszerkezetek műszaki előírásban meghatározott tűzvédelmi
követelményeknek való megfelelőségét, a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló jogszabály szerinti
tűzvédelmi szakértő az 1. mellékletben meghatározott tartalmú nyilatkozattal igazolhatja.
2. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
tűzvédelmi jellemző: az építményszerkezet tűzzel, füsttel, robbanással vagy azok hatásaival szemben
megállapított tulajdonsága, képessége,
2.
tűzvédelmi követelmény: az építményszerkezet tűzzel, füsttel, robbanással vagy azok hatásaival szembeni
viselkedésére vonatkozó előírás,
3.
nyilatkozat: a tűzvédelmi szakértő által az adott építményszerkezet műszaki előírásban meghatározott
tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségét igazoló irat.
3. §

(1) Tűzvédelmi szakértő kizárólag a tűzvédelmi szakértői engedélyében meghatározott szakterülettel összefüggő
építményszerkezetre adhat ki nyilatkozatot.
(2) A tűzvédelmi szakértő a nyilatkozat kiadásához más szakértő, tervező, szakértői intézet vagy akkreditált vizsgáló
laboratórium közreműködését igénybe veheti. Az általuk az építményszerkezet tűzvédelmi követelményeknek való
megfelelőségével összefüggésben kiállított iratot a nyilatkozathoz mellékelni kell.

4. §

(1) A tűzvédelmi szakértő csak akkor tehet nyilatkozatot az építményszerkezet tűzvédelmi követelményeknek való
megfelelőségéről, ha
a)
meglévő építmény esetén az építményszerkezetre vonatkozó tűzvédelmi követelmény nem szigorodik
az átalakítás, bővítés, rendeltetésmódosítás miatt,
b)
új építmény esetén az építményszerkezet tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségét korábban már
igazolták és az igazolt teljesítményű építményszerkezeten csak olyan mértékű beavatkozás történik, mely
annak tűzvédelmi jellemzőit nem befolyásolja kedvezőtlenül.
(2) A tűzvédelmi szakértő a nyilatkozatot köteles az alábbi módszerek legalább egyikén alapuló részletes indokolással
ellátni:
a)
számítás,
b)
laboratóriumi vizsgálat, kísérlet,
c)
szimuláció,
d)
tudományos kutatás eredménye, vagy
e)
az a)–d) pontokban foglaltak elemzése, értékelése.

5. §

(1) A tűzvédelmi szakértő az építményszerkezet tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségéről kiadott
nyilatkozatának aláírt elektronikus változatát a katasztrófavédelem központi szervének az e célra megadott
elektronikus levélcímére megküldi.
(2) A katasztrófavédelem központi szerve az (1) bekezdés szerinti elektronikus levélcímét honlapján közzéteszi.

6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter
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1. melléklet az 55/2013. (X. 2.) BM rendelethez
A nyilatkozat tartalma
Nyilatkozat száma:
Nyilatkozat:
Alulírott ……………… tűzvédelmi szakértő, igazolom, hogy a ……………… címen létrehozott, ………………
építményszerkezet a ……………… műszaki előírásban meghatározott, alább felsorolt tűzvédelmi
követelményeknek megfelel.
Tűzvédelmi szakértőre vonatkozó adatok:
Tűzvédelmi szakértő neve.
Tűzvédelmi szakértő címe.
Tűzvédelmi szakértő engedélyének száma.
Tűzvédelmi szakértő engedélyének érvényességi ideje.
Tűzvédelmi szakértői szakterület.
Az építtetőre, kivitelezőre, építkezésre vonatkozó adatok:
Építtető neve.
Építtető címe.
Kivitelező neve.
Kivitelező címe.
Építési engedély száma.
Építményszerkezetre vonatkozó adatok:
Az építményszerkezet létrehozásának címe és helyrajzi száma.
Az építményszerkezet besorolása.
Az építményszerkezettel szemben tűzvédelmi követelményt megállapító műszaki előírás száma, címe.
Az építményszerkezettel szemben támasztott tűzvédelmi követelmény pontos helye és tartalma.
Az építményszerkezetet alkotó termékek, anyagok felsorolása és adatai:
–
név,
–
típus,
–
rendeltetés,
–
szállító neve,
–
szállító címe,
–
jellemző tulajdonságok,
–
az építményszerkezetnél felhasznált arány (ha értelmezhető),
–
teljesítmény igazolásának módja, száma.
Az építményszerkezet pontos leírása, rétegrendje, a termékek egybeépítésének módja.
Az építményszerkezet tűzvédelmi szakértő által meghatározott tűzvédelmi jellemzői.
A megfelelőség részletes indokolása:
Figyelembe vett iratok, számítások, vizsgálatok, körülmények, az építményszerkezettel kapcsolatos dokumentált
(publikáció, rajz, fénykép, mozgókép, szimuláció) tapasztalatok.
Nyilatkozat kiadásának adatai:
Kiadás helye.
Kiadás dátuma.
Aláírás.
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A belügyminiszter 56/2013. (X. 2.) BM rendelete
az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat támogatása felhasználásának részletes
szabályairól szóló 50/2013. (VIII. 27.) BM rendelet módosításáról
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 77. § (2) bekezdés j) pont ja) alpontjában 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 egyetértésével – a következőket rendelem el:
1. §		
Az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat támogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló
50/2013. (VIII. 27.) BM rendelet 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a kedvezményezett által tervezett rendezvény rendkívüli, a résztvevők életét, egészségét veszélyeztető
esemény miatt meghiúsult, azonban a kedvezményezett az elmaradt programokat legkésőbb 30 napon belül
megtartja, a támogatás felhasználása szabályszerűnek minősül.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 24/2013. (X. 2.) KIM rendelete
a közigazgatási felsőoktatás alap- és mesterképzési szakjainak képzési és kimeneti követelményeiről
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi
CXXXII. törvény 44. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, a Miniszterelnökséget vezető
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, továbbá a honvédelemről és
a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A közigazgatás-szervező alapképzési szak képzési és kimeneti követelményeit az 1. melléklet határozza meg.
2. §		
A közigazgatási mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeit a 2. melléklet határozza meg.
3. §		
A nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeit a 3. melléklet
határozza meg.
4. §		
Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet
(a továbbiakban: OM rendelet) 5. §-ában foglaltakat e rendeletre is alkalmazni kell.
5. §		
Az OM rendelet 1. számú mellékletében foglaltakat e rendeletre is alkalmazni kell.
6. §

(1) Ez a rendelet 2013. október 15-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok mesterképzési szak képzési és kimeneti
követelményeiről szóló 22/2013. (VIII. 21.) KIM rendelet.
		
		

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 24/2013. (X. 2.) KIM rendelethez
A közigazgatás-szervező alapképzési szak képzési és kimeneti követelményei
1. Az alapképzési szak megnevezése: közigazgatás-szervező (Public Administration Manager)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
–
végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
–
szakképzettség: közigazgatás-szervező
–
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Public Administration Manager
–
választható szakirányok:
a)
általános igazgatási;
b)
nemzetközi közigazgatási;
–
választható szakirányok angolul:
a)
General Administration;
b)
International Public Administration;
–
szakirányhoz rendelt szakképzettség:
a)
közigazgatás-szervező általános igazgatási szakirányon;
b)
közigazgatás-szervező nemzetközi közigazgatási szakirányon;
–
szakirányhoz rendelt szakképzettség angolul:
a)
Public Administration Manager with specialisation in General Administration;
b)
Public Administration Manager with specialisation in International Administration.
3. Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai
4. Képzési ág: közigazgatási
5. A képzési idő félévekben: 6 félév
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 30 kredit
6.2. A differenciált szakmai ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 30 kredit
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 50 kredit
6.6. Intézményen kívüli gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: 10 kredit
7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan közigazgatás-szervező képesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik elhivatottsággal és
tudatosan készülnek a közszolgálati tisztviselői életpályára, illetve a közszolgálaton belüli karrierjük fejlesztésére.
7.1. A közigazgatás-szervező képes az állami működés valamennyi területén, különösen a közigazgatásban
–
hivatástudattal szolgálni a közjót és a közérdeket,
–
közigazgatási stratégiák értelmezésére és érvényesítésére,
–
a hatósági jogalkalmazásra és jogérvényesítésre,
–
közigazgatási feladat-ellátás szervezésére és végrehajtására,
–
közigazgatási folyamatok szervezésére és továbbfejlesztésére,
–
alkalmazkodni a közigazgatási karrier utak, munkakörcsaládok követelményeihez,
–
az alapvető államháztartási (így különösen a költségvetés-tervezési, gazdálkodási, pénzügyi)
feladatokban történő részvételre,
–
szervezetszabályozási feladat ellátására,
–
szervezetirányítási, felügyeleti és ellenőrzési tevékenység végzésére,
–
személyzetigazgatási és személyzeti politikai feladatokban történő közreműködésre,
–
közszolgálati nemzetközi kapcsolatban történő feladatellátására,
–
hatékony közszolgálati kommunikációra, valamint
–
a „közös közszolgálati ismeretek” elsajátításával ismeri és érti a rendészeti, katonai és
nemzetbiztonsági szakterületek felépítését, szabályozását, működését.
7.2. A képzés a közszféra számára olyan szakembereket biztosít, akik
–
a közigazgatás alkotmányos meghatározottságának és a kor követelményeinek megfelelő
tudással és megfelelő színvonalú műveltséggel rendelkeznek, amely a közigazgatás működésének
megértésén keresztül nemcsak képessé, hanem méltóvá teszi őket a haza és a közérdek szolgálatára,
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gyakorlatorientált ismereteket szereztek, amelyek birtokában képesek az adminisztráció bármely
szakterületén az adott terület specialitásaihoz alkalmazkodva rövid időn belül hatékony munkát
végezni,
–
elméleti, tudományos alapozó (pl. államelmélet, államtudományi, alkotmányjogi, államszervezeti)
ismeretek birtokában vannak, amelyek lehetővé teszik számukra a közigazgatás-tudományi
mestertanulmányok folytatását, valamint hosszabb távon és tudományos érdeklődés esetén
a doktori tanulmányok megkezdését,
–
felsőfokú szakmai alapismereteket szereznek, amelyekre építve képesek eredményesen részt venni
a közszolgálati továbbképzésben és így könnyen mobilizálhatók a közszektorban,
–
szervezői és vezetői ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek, amelyek segítségével
bekapcsolódhatnak a közszolgálati vezetőképzésbe.
7.3. Az alapfokozat birtokában a közigazgatás-szervezők képesek:
–
érdemi munkát végezni a közhatalom gyakorlását megvalósító, valamint a közszolgáltatások
biztosításában közreműködő állami és nem állami szerveknél,
–
a demokratikusan választott vezetők – közhatalom gyakorlása során hozott – döntéseinek önálló
végrehajtására, igazodva a társadalmi-gazdasági környezet változásaihoz,
–
a vezetői döntések előkészítésére és a döntéshozatali eljárásban való aktív részvételre,
–
az emberi erőforrás-gazdálkodással, az életpálya-tervezéssel, valamint a közszolgálatban
működtetett személyzeti rendszerekkel kapcsolatos alapvető feladatok ellátására,
–
a jó állam, a jó kormányzás és a jó közigazgatás elveinek és célkitűzéseinek érvényre juttatására,
–
az Alaptörvényből és az európai uniós szabályokból fakadó elvárásoknak megfelelően
együttműködni és kommunikálni a lakossággal,
–
szolgáltató, ügyfélbarát magatartással a közigazgatást közelíteni a polgárokhoz.
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):
8.1. alapozó ismeretek: 20-40 kredit
–
alkotmánytörténeti- és közigazgatás-történeti ismeretek,
–
államtani alapismeretek,
–
alkotmányjogi ismeretek,
–
társadalomelméleti és szociológiai alapismeretek,
–
közgazdasági ismeretek,
–
közpolitikai ismeretek,
–
közpénzügyi alapismeretek,
–
nemzetpolitika,
–
közigazgatás-tani ismeretek,
–
közigazgatás-szervezés,
–
rendészetelmélet és a rendészeti eszközrendszer,
–
hadelmélet és katonai műveletek,
–
vezetés- és szervezéselmélet,
–
általános politológiai ismeretek.
8.2. szakmai törzsanyag: 70-90 kredit
–
államszervezet és a közigazgatási szervezetrendszer,
–
közfeladatok és közigazgatási funkciók,
–
közigazgatási földrajz, urbanisztika, önkormányzati ismeretek,
–
a közigazgatás működése és általános közigazgatási jog,
–
közigazgatási eljárások és hatósági eljárásjog,
–
közigazgatási feladatrendszer és szakigazgatási alapismeretek,
–
közszolgálati munkajog, közszolgálati életpályák és humán-erőforrásgazdálkodás,
–
statisztikai ismeretek,
–
polgári jogi alapismeretek,
–
államháztartási, számviteli ismeretek,
–
nemzetközi közjogi és európai uniós alapismeretek,
–
katasztrófavédelmi ismeretek,
–
közigazgatási informatika és információs rendszerismeret,
–
közigazgatási büntetőjog,
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–
közszolgálati logisztika,
–
nemzetbiztonsági tanulmányok,
–
közös közszolgálati gyakorlat,
–
integritás a közszolgálatban és hivatásetika, kommunikáció.
8.3. differenciált szakmai ismeretek: 30-40 kredit
a)
általános igazgatási szakon:
–
alapjogvédelem a közszolgálatban,
–
szakigazgatási ismeretek,
–
közigazgatási jogérvényesítési és jogvédelmi ismeretek (közigazgatási bíráskodás),
–
e-közszolgálati ismeretek,
–
emberi erőforrás gazdálkodási ismeretek,
–
államháztartási ellenőrzési ismeretek,
–
szociálpszichológiai ismeretek,
–
támogatásszervezési (projektmenedzsment) ismeretek,
–
szaknyelvi ismeretek.
b)
nemzetközi közigazgatási szakirány:
–
nemzetközi szervezetekre vonatkozó ismeretek,
–
EU intézményrendszere és közpolitikái,
–
magyar külpolitikai és külszolgálati ismeretek,
–
EU jogrendszere,
–
külügyi igazgatási ismeretek,
–
emberi és kisebbségi jogok,
–
regionális tanulmányok,
–
nemzetközi és EU pénzügytani ismeretek,
–
szaknyelvi ismeretek.
9. Szakmai gyakorlat: 10 kredit
Az oklevél megszerzésének feltétele legalább 10 hét mentorált közszolgálati szakmai gyakorlat elvégzése.
10. Idegennyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez az EU valamely hivatalos idegen nyelvén egy államilag elismert, középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

2. melléklet a 24/2013. (X. 2.) KIM rendelethez
A közigazgatási mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei
1. A mesterképzési szak megnevezése: közigazgatási (Public Administration)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
–
végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA)
–
szakképzettség: okleveles közigazgatási szakértő
–
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert of Public Administration
–
választható szakirányok:
a)
közigazgatás-tudományi szakirány;
b)
közigazgatási vezető szakirány;
c)
európai és nemzetközi közigazgatási szakirány;
–
választható szakirányok angol nyelvű megjelölése:
a)
Specialisation in Administrative Science;
b)
Specialisation in Public Management;
c)
Specialisation in European and International Administration;
–
szakirányokhoz rendelt szakképzettség:
a)
okleveles közigazgatási szakértő közigazgatás-tudományi szakirányon;
b)
okleveles közigazgatási szakértő közigazgatási vezető szakirányon;
c)
okleveles közigazgatási szakértő európai és nemzetközi közigazgatási szakirányon;
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3.
4.

5.
6.

7.

szakirányokhoz rendelt szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
a)
Expert of Public Administration with specialisation in Administrative Science;
b)
Expert of Public Administration with specialization in Public Management;
c)
Expert of Public Administration with specialisation in European and International
Administration.
Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai
A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: igazgatásszervező alapképzési szak, a nemzetközi
igazgatási alapképzési szak és a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti igazgatásszervező
főiskolai szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető
alapképzési szakok: a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület alapképzési szakjai.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe azok az alap- és mesterfokozatot
adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű
alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján
a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A képzési idő félévekben: 4 félév
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az elméleti alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15-25 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-60 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz (szakirányhoz) rendelhető kreditek száma: 30-35 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditek száma: 10 kredit,
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: legalább 30% a szakmai gyakorlatot is figyelembe véve.
A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan, a közszolgálat iránt elkötelezett közigazgatási szakemberek képzése, akik elmélyült
közigazgatás-tudományi ismeretek birtokában, alapos közjogi tudással felvértezve, az állam, a gazdaság és
a társadalom működésének megértése mellett, a közmenedzsment különböző területein (így különösen
a közszolgálati emberi erőforrás menedzsmentben) jártasságot szerezve, a közigazgatási kommunikáció
szervezésének, valamint a közigazgatás nemzetközi dimenziói elméletének, változásainak és működési
gyakorlatának ismeretében képesek komplex közigazgatási feladatok ellátására, szervezeti és működési problémák
felismerésére és hatékony kezelésére, szakirányú területeken speciális feladatellátására.
Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
7.1
A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
–
a közpolitikai fejlesztések hazai és nemzetközi modelljeit és megoldásait,
–
a közpolitikai döntési folyamatokat, a jogalkotás rendjét,
–
a nemzetközi jog főbb szabályait, az Európai Unió és a magyar közpolitika és közjog kapcsolatát,
–
a kormányzati rendszereket,
–
a kormányzati eszközrendszert és a hatékony közigazgatás-fejlesztés stratégiai eszköztárát,
–
a közszolgálat ágazati rendszereinek működési és szabályozási alapvonásait,
–
a gazdaságirányítás és a közigazgatás kapcsolatrendszerét,
–
a költségvetési jogot és az államháztartás működésének részleteit,
–
a közigazgatásban alkalmazott info-kommunikációs rendszerek és adatbázisok felépítését és
működését,
–
a közigazgatás feletti kontrollrendszereket, részleteiben a közigazgatási bíráskodás modelljeit és
hazai működését,
–
a közigazgatási szervezetfejlesztés és szervezetirányítás eszközeit,
–
a hatékony információ- és kommunikációmenedzsment, valamint az emberi erőforrásmenedzsment eszközeit.
7.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
–
stratégiai gondolkodásra, az állami és közigazgatási működés jelenségeinek elemzésére,
–
közigazgatási és kormányzati döntés-előkészítő és döntéshozó feladatok ellátására, döntési
javaslatok kidolgozásához szükséges probléma- és megoldáselemzésre,
–
irányítói, vezetői, HR szakértői és egyéb végrehajtói feladatkörök ellátására,
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–
modern szervezési és kommunikációs technikák alkalmazására,
–
szervezeti folyamatok és rendszerek tervezésére,
–
konfliktushelyzetek kezelésére, eredményes tárgyalási technikák alkalmazására,
–
informatikai és elektronikus kommunikációs rendszerek alkalmazására,
–
közszolgáltató szervezetek működési elveinek és rendszerének áttekintésére, elemzésére,
–
jogalkotási, jogalkalmazási, valamint igazgatási feladatok ellátására vagy annak megszervezésére,
–
közszolgálati személyzeti fejlesztési feladatok irányítására és végrehajtására,
–
költségvetési szervek gazdálkodási, pénzügyi feladatainak szervezésére és ellenőrzésére,
–
nemzetközi vonatkozású ügyek intézésére,
–
az Európai Unió szerveinél igazgatási feladatok ellátására.
7.3. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
–
kiemelkedő szervezői, koordinációs készség,
–
nyitott gondolkodás, kreativitás, rugalmasság, jó logikai készség,
–
jó kommunikációs és együttműködési attitűd, vezetői kommunikációs készség,
–
konfliktuselemzésre és konfliktuskezelésre való készség,
–
probléma felismerő, elemző és megoldó készség,
–
önálló munkavégzésre való alkalmasság,
–
intuíció és módszeresség,
–
információ feldolgozási képesség,
–
a társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység,
–
elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
–
igény az élethosszig tartó szakmai továbbképzésre,
–
alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után
a vezetői feladatok ellátására,
–
egyenlő bánásmód melletti elkötelezettség,
–
empátia az egyes ügyfelek irányában, segítőkészség, esélyegyenlőség biztosítása az állampolgárok
jogérvényesítése során.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket bővítő, a mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök:
15-25 kredit
–
közigazgatás-elméleti és közigazgatási jogdogmatikai ismeretek,
–
közigazgatás-tudomány alapjai,
–
állam- és jogelméleti ismeretek,
–
nemzetközi közjogi kapcsolatokra vonatkozó ismeretek,
–
közpolitikai döntéselmélet és jogalkotástani ismeretek,
–
összehasonlító közpolitika és közjog.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 40-60 kredit
–
összehasonlító közigazgatás,
–
költségvetési jogi és államháztartási ismeretek,
–
gazdasági közigazgatási ismeretek,
–
civil jogi ismeretek a közigazgatásban,
–
közigazgatási menedzsment ismeretek,
–
közszolgálati kommunikációs és infokommunikációs ismeretek,
–
hazai és nemzetközi támogatás-menedzsment ismeretek,
–
közszolgálati emberi erőforrás-menedzsment ismeretek, közszolgálati etika és integritás,
–
közigazgatási informatikai ismeretek, ideértve a kibervédelmi ismereteket is,
–
nemzetközi és európai uniós ismeretek.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 30-35 kredit
differenciált szakmai ismeretek (szakirányok szerint)
a)
közigazgatástudományi szakirány
–
az állam társadalomelmélete,
–
közpolitikai elemzés,
–
alkotmányelméleti ismeretek,
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–
alkotmánybíráskodás, közjogi bíráskodás,
–
hazai és nemzetközi közigazgatás-tudomány történet,
–
állami pénzügyek elmélete,
–
kutatáselméleti és kutatás-módszertani ismeretek,
–
publikációs és szerkesztési ismeretek,
–
szaknyelvi ismeretek.
b)
közigazgatási vezető szakirány
–
stratégiai közigazgatás-fejlesztési ismeretek,
–
döntéselmélet és vezetés-elméleti ismeretek,
–
vezetői kommunikáció,
–
vezetői készségek fejlesztése, vezetői személyiség-fejlesztés,
–
ágazatirányítás,
–
szervezetirányítás, erőforrás-gazdálkodás,
–
pénzügyi kormányzási ismeretek,
–
szaknyelvi ismeretek.
c)
európai és nemzetközi közigazgatási szakirány
–
közigazgatás-fejlesztés nemzetközi irányai,
–
az EU közigazgatási tér fejlődése,
–
EU jogharmonizációs ismeretek,
–
az EU döntéshozatal, nemzeti és EU kapcsolatok,
–
nemzetközi biztonságpolitika,
–
az emberi jogok nemzetközi védelme,
–
gazdasági integrációs tanulmányok,
–
szaknyelvi ismeretek.
8.4. diplomamunka: (10 kredit)
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
6 hetes szakmai gyakorlat követelményeinek teljesítése.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez az EU valamely hivatalos idegen nyelvéből államilag elismert, középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgatónak a kreditek megállapítása alapjául szolgáló ismeretek
– felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján korábbi tanulmányai alapján elismerhető legyen
legalább 60 kredit az alábbi ismeretkörökből:
–
társadalomtudományi ismeretek (maximum 10 kredit),
–
állam- és jogtudományi ismeretek (maximum 10 kredit),
–
általános (köz)igazgatási ismeretek,
–
közpolitikai ismeretek (maximum 10 kredit),
–
szakigazgatási ismeretek (maximum 10 kredit),
–
pénzügyi-, közgazdasági- és államháztartási ismeretek (maximum 10 kredit),
–
közszolgálati és munkajogi ismeretek (maximum 10 kredit),
–
menedzsment ismeretek,
–
nemzetközi és európai uniós ismeretek (maximum 10 kredit),
–
kommunikációs ismeretek (maximum 10 kredit),
–
informatikai alapismeretek (maximum 10 kredit),
–
vezetési ismeretek (maximum 10 kredit).
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzék
a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől
számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint
meg kell szerezni.
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3. melléklet a 24/2013. (X. 2.) KIM rendelethez
A nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei
1. A mesterképzési szak megnevezése: nemzetközi közszolgálati kapcsolatok
A mesterképzési szak angol nyelvű megnevezése: international public service relations
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
–
végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
–
szakképzettség:
a)
nemzetközi közszolgálati szakértő, nemzetközi közigazgatási szakirányon
b)
nemzetközi közszolgálati szakértő, biztonsági tanulmányok szakirányon
c)
nemzetközi közszolgálati szakértő, rendészeti szakirányon
d)
nemzetközi közszolgálati szakértő, Európa-tanulmányok szakirányon
–
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
a)
expert in international public service specialized in international public administration studies
b)
expert in international public service specialized in security studies
c)
expert in international public service specialized in policing studies
d)
expert in international public service specialized in European studies
–
választható szakirányok:
a)
nemzetközi közigazgatási tanulmányok
b)
biztonsági tanulmányok
c)
rendészeti tanulmányok
d)
Európa-tanulmányok
–
választható szakirányok angolul:
a)
international public administration studies
b)
security studies
c)
policing studies
d)
– European studies.
3. Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. A bemenethez feltétel nélkül elfogadott szakok: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és jogelőd intézményeinek
bármely főiskolai képzésében, egyetemi képzésében, alapképzési szakán, mesterszakán szerzett felsőfokú
végzettség.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető
a Magyarországon akkreditált vagy azzal egyenértékű főiskolai képzésben, egyetemi képzésben, alapképzési
szakon, mesterszakon szerzett felsőfokú végzettség.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 7-15 kredit
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 32-37 kredit
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz/szakirányhoz rendelhető kreditek száma: 25-40 kredit
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális száma: 14 kredit
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditek száma: 12 kredit
6.6. Szakmai gyakorlat: 15 kredit
6.7. A gyakorlati ismeretek aránya: (az intézményi tanterv szerint legalább) 30%
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakértők képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában képesek a nemzetközi és az európai
uniós szervezeteknél, a hazai központi és helyi közigazgatásban, a külügyi, védelmi és rendvédelmi igazgatásban
nemzetközi vonatkozású feladatok ellátására.
7.1. A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
–
a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok történeti, jogi és politikai vonatkozásait,
–
az Európai Unió politikáit, illetve közjogi és intézményi rendszerét,
–
nemzetközi rendszer működésének regionális dimenzióit,
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–
a válságkezelés nemzetközi és hazai rendszerét,
–
a közigazgatási, rendészeti, katonai terület alapvető nemzetközi ismeretköreit,
–
a magyar állam és államigazgatás nemzetközi kapcsolatrendszerét,
–
a magyar kül- és biztonságpolitikát, fejlődésének irányait,
–
a biztonsági rendszer stratégiai tervezését és elemzését,
–
a rendészet és rendvédelem hazai és nemzetközi összefüggéseit,
–
a közszolgálati rendszerek nemzetközi modelljeit, továbbá
–
a feladat ellátásához szükséges szaknyelvet.
7.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
–
a nemzetközi, illetve európai integrációs és döntéshozatali folyamatok értelmezésére és formálására,
–
a közszolgálat nemzetközi kapcsolataiban döntések előkészítésére és meghozatalára,
–
integrált ismeretek széles körű alkalmazására a közigazgatási, rendészeti és honvédelmi komplex
területeken,
–
a biztonságot fenyegető kihívások, veszélyek és kockázatok elemzésére és értékelésére,
–
a nemzetközi szervezetek és intézmények tevékenységében való részvételre,
–
az európai és a hazai közpolitikai és kodifikációs folyamatokban való közreműködésre,
–
konfliktushelyzetek kezelésére, eredményes tárgyalási és együttműködési technikák alkalmazására,
továbbá
–
végrehajtó és irányító feladatkörök ellátására.
7.3. A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek:
–
a közszolgálat iránti elkötelezettség, felelősségteljes, toleráns magatartás, mások véleményének
tiszteletben tartása,
–
elemzőkészség, probléma-felismerő és probléma-megoldó készség,
–
információ-feldolgozási képesség, módszertani tudatosság,
–
kezdeményezés, személyes felelősségvállalás, döntéshozatali képesség,
–
csoportmunkára való alkalmasság, továbbá
–
kommunikációs ismeretek, viselkedéskultúra és kapcsolatteremtő képesség.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. A már megszerzett ismereteket tovább bővítő, a mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök: 7-15
kredit
–
közjogi és közigazgatási ismeretek,
–
nemzetközi közszolgálati kapcsolatok jogi, politikai és gazdasági dimenziói,
–
nemzetközi politikai gazdaságtan,
–
nemzetközi szervezetek.
8.2. Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 32-37 kredit
–
nemzetközi és európai kormányzati és közszolgálati modellek, döntéshozatali eljárások,
–
európai uniós közpolitika és közjog,
–
regionális tanulmányok, az EU globális szerepe,
–
biztonsági tanulmányok,
–
magyar külpolitika és külszolgálat,
–
diplomáciai kapcsolatok joga,
–
a rendészet, rendvédelem nemzetközi kapcsolatai,
–
vezetés- és szervezéselmélet,
–
protokoll és tárgyalástechnika,
–
a diplomáciában elvárt jelentéskészítő munka minőségi feltételei és gyakorlata (magyar és angol
nyelven).
8.3. Differenciált szakmai ismeretek: 25-40 kredit
a)
Nemzetközi közigazgatási tanulmányok szakirányon:
–
összehasonlító közigazgatástan,
–
közigazgatás-fejlesztés nemzetközi irányai,
–
az EU közigazgatási tér fejlődése,
–
az EU jogharmonizáció,
–
az EU döntéshozatal, nemzeti és EU kapcsolatok,
–
külügyi igazgatás és konzuli ismeretek,
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–
külgazdasági kapcsolatok,
–
nemzetközi közjog és alapjogvédelem.
b)
Biztonsági tanulmányok szakirányon:
–
21. századi biztonsági kihívások,
–
biztonságelméletek,
–
katonai diplomácia,
–
nemzetközi biztonsági szervezetek,
–
az EU közös biztonság- és védelempolitikája,
–
nemzetközi és hadijog,
–
stratégiai tanulmányok,
–
nemzetközi és hazai válságkezelés,
–
államépítés és nemzetközi kapcsolatok,
–
regionális biztonság.
c)
Rendészeti tanulmányok szakirányon:
–
rendészet és rendészeti közigazgatás,
–
rendészeti szervek vezetési és irányítási rendszere,
–
nemzetközi és európai rendészeti együttműködés,
–
nemzetközi bűnügyi együttműködés,
–
a szabadság, biztonság és jog térsége,
–
az európai határrendészeti együttműködés,
–
európai rendőrségi képzési együttműködés,
–
a migráció.
d)
Európa-tanulmányok szakirányon:
–
az EU jogrendszere,
–
az EU alapintézményeinek működése és kooperációja, az EU döntéshozatalának
működési rendje,
–
az EU közigazgatási szabályrendszere,
–
az EU-tagországok EU-ügyekért felelős közigazgatási rendszerei,
–
az európai integráció története és legfontosabb politikai vívmányai,
–
az EU-ban való nemzeti érdekérvényesítés mechanizmusa,
–
a gazdasági integráció fejlődése, a Gazdasági és Monetáris Unió, euró,
–
az EU kül- és biztonságpolitikája, Európai Külügyi Szolgálat, EU nemzetközi segélypolitika,
EU kereskedelempolitika,
–
az EU bel- és igazságügyi politikája, vízum- és bevándorlási politikája,
–
az EU diplomáciában és az EU intézményeiben elvárt jelentéskészítő munka (magyar és
angol nyelven),
–
az EPSO vizsga követelményei.
A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek száma minimálisan: 14 kredit
–
a magyar külpolitika és diplomácia aktuális kérdései,
–
kisebbségi jogok és esélyegyenlőség,
–
közszolgálati és civil kapcsolatok,
–
politikai erőszakformák,
–
katasztrófavédelmi szervek nemzetközi együttműködése,
–
adó- és vámszervek nemzetközi együttműködése,
–
informatikai biztonság,
–
az EU gazdaságpolitikai reformja, a gazdasági válságkezelés politikai következményei,
–
a többéves költségvetési keret (MFF) és az EU éves költségvetése,
–
az EU agrár-, regionális és támogatáspolitikája,
–
EU pályázati ismeretek,
–
EU versenypolitika, közbeszerzés,
–
EU szakpolitikák (környezetvédelmi, klíma- és energiapolitika),
–
Speciális idegen nyelvi képzés (francia, német, spanyol, orosz, kínai, arab és egyéb nyelvek).
Továbbá a hallgatók – szabadon választott tárgyként – felvehetik a más szakirányokhoz tartozó
tárgyakat is.
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8.5. Diplomamunka: 12 kredit
8.6. Szakmai gyakorlat: 15 kredit
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A képzés negyedik szemeszterében kerül végrehajtásra az egy félévet lefedő szakmai gyakorlat – 12 hét.
10. Idegen nyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert angol felsőfokú komplex nyelvvizsga (C1 szintű) mellett
egy államilag elismert komplex felsőfokú (C1 szintű) nyelvvizsga az EU bármely hivatalos nyelvéből vagy azzal
egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi
ismeretkörökben:
–
politikatudományi ismeretek,
–
nemzetközi jogi és közjogi ismeretek,
–
az Európai Unióra és a nemzetközi szervezetekre vonatkozó ismeretek,
–
stratégiai és biztonságpolitikai ismeretek,
–
hadtörténelmi és hadtudományi ismeretek,
–
szociológia,
–
pszichológia,
–
filozófia,
–
antropológia,
–
közjogtudomány,
–
alkotmánytan,
–
közigazgatástan,
–
közpolitika,
–
gazdasági jog,
–
közgazdaságtan,
–
makro- és mikroökonómia, vállalatgazdaságtan,
–
pénzügytan,
–
politikai gondolkodás, politikatörténet,
–
nemzetközi tanulmányok,
–
társadalomtudományi alapismeretek,
–
jogtudományi ismeretek, igazgatástörténeti ismeretek, (alkotmány- és közigazgatás-történet),
–
általános igazgatási ismeretek (a közigazgatás szervezete, a közigazgatási jog alapintézményei),
–
szakigazgatási ismeretek (a szakigazgatások rendszere, különös tekintettel a nemzetközi igazgatásra),
–
pénzügyi jogi és pénzügytani ismeretek (belföldi és nemzetközi adójog, nemzetközi pénzügyek,
államháztartástan alapismeretek),
–
közszolgálati és munkajogi ismeretek,
–
általános igazgatási ismeretek,
–
szakigazgatási ismeretek,
–
pénzügyi-közgazdasági ismeretek,
–
közszolgálati és munkajogi ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen
a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
Különleges esetben a szakfelelős a kreditátviteli bizottság javaslata alapján dönthet egyéb ismeretkörök
befogadásáról, kreditjeinek elismeréséről.
A képzésre történő bemeneti feltétel egy államilag elismert komplex felsőfokú nyelvvizsga az EU bármely hivatalos
nyelvéből vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél.
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A vidékfejlesztési miniszter 88/2013. (X. 2.) VM rendelete
az egyes állatjelölési és -nyilvántartási tárgyú rendeletek módosításáról
Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 9. alpontjában, valamint az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
94. § a) és c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva –, a 63–72. § tekintetében 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 következőket rendelem el:

1. A szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási
Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet módosítása
1. §

(1) A szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről
szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet [a továbbiakban: 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendelet alkalmazásában:
1. állatmozgás: az állat tenyészetek közötti helyváltoztatása,
2. ENAR-szám: a magyar ENAR szám és a más tagállami ENAR jelölés összefoglaló elnevezése,
3. füljelző: a szarvasmarhák szabályszerű, mindkét fülében történő jelölésére szolgáló jelzőeszköz,
4. használati szám: a magyar ENAR-számmal rendelkező egyedek tenyészeten belüli megkülönböztetésére szolgáló
négyjegyű szám, amit a magyar ENAR-szám tíz számjegyének 6-9. számjegyei alkotnak,
5. magyar ENAR-szám: az egyed megjelölésére és azonosítására használt, Magyarország ISO kódjeléből (HU) és tíz
számjegyből álló egyedi kód; a bejelentett egyed kódját az Országos Adatbázis adja ki,
6. más tagállami ENAR jelölés: a szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá
a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (a továbbiakban: 1760/2000/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet) megfelelő jelölés,
7. ENAR: a szarvasmarha-fajok egyedeinek azonosítási és nyilvántartási rendszere, ami kapcsolódik a tenyészetek
nyilvántartásához, biztosítja az állatok nyomon követését, továbbá alapját képezi az érintett szakterületek
(különösen az állategészségügy, az állattenyésztés, a piacszabályozás) nyilvántartási rendszerének,
8. tenyészetkód: a tenyészet azonosító száma a Tenyészet Információs Rendszer (a továbbiakban: TIR)
nyilvántartásában,
9. tenyésztési hatóság: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH),
10. Útmutató: a szarvasmarha egyedi jelölésére és nyilvántartására vonatkozó segédlet, amelyet a tenyésztési
hatóság készít el, tart naprakészen és tesz közzé a www.enar.hu honlapon,
11. állat-egészségügyi bizonyítvány: az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012.
(VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerinti okirat,
12. belföldi marhalevél-igazolólap: az állat központi nyilvántartásba vételét, valamint az állattartó személyét tanúsító
hatósági bizonyítvány,
13. szarvasmarha útlevél: az állat exportra történő szállítása esetén az export-bizonyítványhoz kötelezően csatolandó
hatósági bizonyítvány.”
(2) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés 12–13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„12. marhalevél: az állat központi nyilvántartásba vételét és a központi adatbázisban nyilvántartott adatait, valamint
az állattartó személyét tanúsító, az állat másik tagállamba vagy harmadik országba történő kiszállítása esetén
útlevélként alkalmazandó, az állat-egészségügyi bizonyítványhoz kötelezően csatolandó hatósági bizonyítvány,
13. útlevélszám: az egyed nyilvántartási száma és a marhalevél kiadási sorszáma együtt.”
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2. §		
A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet a következő 4. §-sal egészül ki:
„4. § A tenyészetek és körzetek kialakítására, illetve a jelentési kötelezettségekre a tartási helyek, a tenyészetek és
az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendeletben foglaltak
az irányadók.”
3. §		
A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szarvasmarha egyedi jelölésére kizárólag a tenyésztési hatóság által jóváhagyott és olyan páros füljelző
alkalmazható, amely megfelel az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben leírt követelményeknek,
és tartalmazza az ország kódját, a tenyésztési hatóság betűjelét vagy logóját, a lézertechnikával nyomtatott
ENAR-számot, az ENAR-számmal megegyező vonalkódot és kiemelt formában a használati számot.”
4. §		
A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a füljelző páros kiesett, elveszett vagy olvashatatlanná vált, és az állat kétséget kizáróan másképp nem
azonosítható, az állattartó kérésére és költségére, alkalmas genetikai vizsgálattal meg kell állapítani az állat
származását. Ennek eredményessége esetén az állomány nyilvántartásában vagy az állat marhalevelén feltüntetett
füljelző megrendelhető (dupla pótlás). A füljelzők megrendelhetőségét a járási állategészségügyi és élelmiszerellenőrző hivatal vezetője aláírásával igazolja. A füljelzők átvételéig az állatot forgalmi korlátozás alá kell helyezni.”
5. §

(1) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szarvasmarha csak akkor szállítható, ha az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben
foglaltaknak megfelelően megjelölték, valamint – hátoldalán az állat-egészségügyi bizonyítvány sorszámával,
a kiállító állatorvos bélyegzőszámával, a kapcsolattartó aláírásával, valamint a kiállítás dátumával ellátott – belföldi
marhalevél-igazolólap kíséri.”
(2) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szarvasmarha csak akkor szállítható, ha az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben
foglaltaknak megfelelően megjelölték, valamint – hátoldalán az állat-egészségügyi bizonyítvány sorszámával,
a kiállító állatorvos bélyegzőszámával, a kapcsolattartó aláírásával, valamint a kiállítás dátumával ellátott –
beérkezés-bejelentő szelvénnyel egybefüggő marhalevél és állat-egészségügyi bizonyítvány kíséri.”

6. §

(1) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 14. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A tenyésztési hatóság részletes feladat- és hatásköre az ENAR működtetésével kapcsolatban:]
„b) lefolytatja az állatok jelöléséhez használható füljelzők és behelyező eszközök megfelelőségi vizsgálatát,
jóváhagyja a füljelző-beszállítókat, valamint felügyeli a füljelzők megrendelésének és a szállítás-teljesítésnek
a folyamatát;”
(2) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 14. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A tenyésztési hatóság részletes feladat- és hatásköre az ENAR működtetésével
kapcsolatban:]
„e) elkészíti az Útmutatót.”

7. §		
A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság feladata az ENAR működtetésével
kapcsolatban az ENAR-rendszer működése és fejlesztése során szükséges hatósági ellenőrzések végrehajtása.”
8. §

(1) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet a következő 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § A járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetője az ENAR működtetésével kapcsolatban:
a) az illetékességi területén található tenyészetből, az állattartó hozzájárulásának hiányában is, bejelenti egy
szarvasmarha kikerülését az országos adatbázishoz, amennyiben az állattartó felszólítás ellenére sem végzi el
hibátlanul a bejelentést, és ez akadálya az állat regisztrálásának az új tenyészetben,
b) az Útmutatóban előírt esetekben ellenőrzi az illetékességi területén található tenyészetekből az országos
adatbázishoz küldeni szánt bejelentéseket.”
(2) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 15/A. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
[A járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetője az ENAR működtetésével kapcsolatban:]
„c) az Útmutatóban előírt esetekben ellenőrzi, és ellenjegyzi az illetékességi területén található tenyészetekből
az országos adatbázishoz küldeni szánt bejelentéseket, különösen az alábbi esetekben:
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ca) az állat tenyészetbe történő bekerülésekor az eredeti marhalevél hiánya, a marhalevél hibás használata,
kitöltöttsége esetén az új marhalevél-igénylő lapot,
cb) a marhalevél hátoldalán az állat-egészségügyi bizonyítvány adatainak hiánya vagy hibás kitöltöttsége esetén
az új marhalevél-igénylő lapot.”
9. §

(1) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 17. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A vágóhíd üzembentartója feladatai és kötelességei:]
„a) biztosítja – a b) és c) pontban foglaltak kivételével –, hogy rendes vágásra ne kerüljön az a szarvasmarha,
amelyiknek hiányzik vagy azonosításra alkalmatlan a füljelzője, továbbá ha nem kíséri marhalevél és
állat-egészségügyi bizonyítvány;”
(2) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 17. § d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A vágóhíd üzembentartója feladatai és kötelességei:]
„d) nyilvántartást vezet a vágóhídon levágott állatokról, ami tartalmazza legalább az ENAR-számot, az állat vágáskori
életkorát (hónapokban) és a vágás időpontját;
e) a marhalevél használatával jelentett vágás esetében a marhaleveleket 7 napon belül, elektronikusan jelentett
vágás esetében a vágás adatait a vágás napján, az egyedekhez tartozó marhaleveleket pedig 30 napon belül
megküldi a tenyésztési hatóságnak.”
(3) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 17. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
[A vágóhíd üzembentartója feladatai és kötelességei:]
„g) a marhalevél beérkezés-bejelentő szelvényre rávezeti a vágóhíd tenyészetkódját, a vágás típusának megfelelő
kikerülési kódot, valamint az állat vágóhídra érkezésének időpontját, kivéve, ha az elektronikus jelentési rendszeren
keresztül küldi be ezen adatokat.”

10. §		
A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § A vágóhíd felügyeletét ellátó hatósági állatorvos feladatai és kötelességei:
a) ellenőrzi a vágóhídon levágásra kerülő állat füljelzőjét, továbbá marhalevelét és állat-egészségügyi
bizonyítványát;
b) az a) pontban foglaltak hiánya esetén megtiltja az átvételt az igazolások pótlásáig;
c) folyamatosan ellenőrzi és felügyeli a 17. §-ban előírtak betartását.”
11. §		
A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 21. §-át megelőző alcíme, valamint 21. és 22. §-a helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„Az Országos Adatbázis
21. § (1) Az állatok azonosíthatósága és nyomon követése, illetve a támogatások ellenőrzése céljából a tenyésztési
hatóság az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 16. § a) pontja alapján az Országos Állattenyésztési
Adatbank részeként Országos Adatbázist tart fenn és működtet.
(2) Az Országos Adatbázisban az ENAR keretében kell nyilvántartani a szarvasmarha 23. §-ban előírt adatait,
valamint a 33. § szerinti hatósági ellenőrzések megtörténtének tényét és eredményét.
22. § (1) Az Országos Adatbázisból a járványügyi nyomozáshoz, a forgalomkorlátozás elrendeléséhez és
feloldásához külön jogszabályban előírt adatokat kell szolgáltatni.
(2) Az Országos Adatbázis az állattartók és az ellenőrző szervezetek számára a rájuk vonatkozó adatok tekintetében
nyilvános.
(3) Az Országos Adatbázis üzemeltetője a vele szerződésben álló tenyésztőegyesületek és a tejtermelés-ellenőrző
szervezetek részére, az alapszabályban és a tenyésztési programban foglaltak alapján hozzáférést biztosít.”
12. §

(1) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 23. § (1) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A marhalevél első oldalának perforációval elválasztott felső – más tagállamba, illetve harmadik országba történő
kiszállításkor útlevélként funkcionáló – része legalább az alábbi adatokat tartalmazza:”
(2) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A marhalevél első oldalának középső része a beérkezés-bejelentő szelvény, első oldalának alsó része a kikerülésbejelentő szelvény.”
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(3) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A marhalevél második oldala (hátoldala) az állatot kísérő állat-egészségügyi bizonyítvány azonosító adatait
tartalmazza. Az adatlap kitöltését követően – ha jogszabály másképp nem rendelkezik – a hátoldalon fel kell
tüntetni az állat-egészségügyi bizonyítvány sorszámát, a kiállító állatorvos bélyegzőszámát és a kiállítás dátumát.”
13. §

(1) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság vagy a tenyésztési hatóság az Országos
Adatbázisból marhalevelet állít ki az állattartónak. A marhalevelet az állat születése vagy tenyészetbe kerülése
bejelentését tanúsító bizonylat, illetve az elektronikus úton küldött bejelentés beérkezésétől számított 10 napon
belül kell kiadni.”
(2) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 24. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Megyei körzetbe sorolt tenyészet részére kiállított marhalevelet a kiállító szervezet a körzeti kapcsolattartó
állatorvos címére küldi meg.
(4) Az ENAR-felelős által továbbított igénylés alapján a kiállító szervezet az Országos Adatbázisból pótolja
a megsemmisült, elveszett vagy névváltoztatás miatt cserélt marhalevet. Az új marhalevél költségeit az állattartó
viseli.”
(3) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 24. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Más tagállamból érkező szarvasmarha útlevelét regisztráció céljából,
a) a bejelentőlappal együtt 7 napon belül,
b) elektronikus úton történő bejelentés esetén a bejelentést megelőzően 7 napon belül
be kell küldeni az Országos Adatbázishoz.”

14. §		
A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § (1) Az állattartó köteles:
a) gondoskodni arról, hogy a szarvasmarha szállítása vagy hajtása esetén a marhalevél kísérje az állatot, továbbá
azt az ellenőrző élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, valamint a közúti forgalmat ellenőrző rendőrhatóság felhívására
bemutatni;
b) kikerülés esetén:
ba) a tenyészetből kikerült szarvasmarha marhalevelének kikerülés-bejelentő szelvényét 3 napon belül átadni
az ENAR-felelősnek;
bb) az állat elhullása és leölése esetén a kikerülés-bejelentő szelvényt 3 napon belül átadni az ENAR-felelősnek,
a tetemet és a beérkezés-bejelentő szelvénnyel egybefüggő marhalevelet a települési állati melléktermék
gyűjtőhely, állati melléktermék gyűjtő-átrakó telep kezelője útján vagy közvetlenül átadni az állati melléktermék
ártalmatlanító szervezetnek;
bc) vágóhídon kívüli kényszervágás esetén a kikerülés és bekerülés bejelentő szelvényekkel egybefüggő
marhalevelét 3 napon belül átadni az ENAR-felelősnek;
bd) közvetlenül a tenyészetből külföldre szállított állat esetén a két szelvényt egybefüggően 3 napon belül átadni
az ENAR-felelősnek,
be) közvetetten (rakodóhelyen vagy gyűjtőállomáson keresztül) külföldre kiszállított állat esetén a kikerülésbejelentő szelvényt 3 napon belül átadni az ENAR-felelősnek, a beérkezés-bejelentő szelvénnyel egybefüggő
marhalevelet pedig a gyűjtőállomásig történő szállításhoz szükséges állat-egészségügyi bizonyítványhoz csatolni;
c) a tenyészetbe került szarvasmarha beérkezés-bejelentő szelvényt a felső résszel együtt 3 napon belül átadni
az ENAR-felelősnek;
d) az elveszett vagy házilag levágott állatnak a kikerülés- és bekerülés bejelentő szelvényekkel egybefüggő
marhalevelét 3 napon belül átadni az ENAR-felelősnek;
e) a marhalevél megsemmisülése vagy elvesztése miatt 3 napon belül értesíteni az ENAR-felelőst;
f ) a tenyészetében született borjú születését 10 napon belül bejelenteni az ENAR-felelősnek.
(2) Közvetlenül a tenyészetből külföldre szállított állat esetén a marhalevél (beérkezés-bejelentő és kikerülés
bejelentő szelvény nélkül) az állatot kíséri, mint szarvasmarha útlevél.”
15. §		
A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„26. § Az ENAR-felelős köteles:
a) az elveszett vagy házilag levágott állat kikerülés- és beérkezés-bejelentő szelvénnyel egybefüggő marhalevelét
a kézhezvételétől számított 4 napon belül a kikerülés-bejelentő szelvény rovatainak kitöltése után az Országos
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Adatbázisnak megküldeni, vagy a bejelentést elektronikus úton 4 napon belül elvégezni, és a marhalevelet a két
szelvénnyel egybefüggően 30 napon belül megküldeni a tenyésztési hatóságnak;
b) a közvetlenül a tenyészetből külföldre szállított állat egybefüggő kikerülés- és bekerülés-bejelentő szelvényét
a kézhezvételétől számított 4 napon belül, a kikerülés-bejelentő szelvény rovatainak kitöltése után az Országos
Adatbázisnak megküldeni, vagy a bejelentést elektronikus úton 4 napon belül elvégezni;
c) a más tenyészetből beérkezett szarvasmarha bekerülés-bejelentő szelvényét kitölteni, és azt a marhalevéllel
egybefüggően 4 napon belül az Országos Adatbázisnak megküldeni, vagy a bejelentést elektronikus úton
4 napon belül elvégezni és a marhalevelet a szelvénnyel egybefüggően 30 napon belül megküldeni a tenyésztési
hatóságnak;
d) a tenyészetéből kikerült, elhullott és leölt szarvasmarha marhalevelének kikerülés-bejelentő szelvényét
a kézhezvételétől számított 4 napon belül kitölteni, és az Országos Adatbázishoz megküldeni, vagy a kikerülést
4 napon belül elektronikus úton bejelenteni;
e) közvetetten (rakodóhelyen vagy gyűjtőállomáson keresztül) külföldre szállított állat esetén a 30. §
(2) bekezdésében foglaltak szerint eljárni;
f ) a marhalevél megsemmisülése vagy elvesztése esetén az Országos Adatbázistól haladéktalanul kezdeményezni új
marhalevél kiadását;
g) az állattartóval információs összeköttetést fenntartani az Országos Adatbázis állományváltozást követő
feladatainak ellátása érdekében.”
16. §		
A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 27. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A rakodóhely, illetve a gyűjtőállomás ENAR-felelőse az (1) bekezdésben foglaltakkal egyezően köteles
ellenőrzést végezni, valamint a vágóhídra tovább szállított, az elhullott vagy elveszett állatokról az Országos
Adatbázisnak a NÉBIH honlapjáról letöltött formanyomtatvány felhasználásával jelentést tenni.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben felsorolt létesítmények hatósági felügyeletét ellátó állatorvos köteles felügyelni
és ellenőrizni az e bekezdésekben előírtak betartását. Ha a hatósági állatorvos megállapítja, hogy a vonatkozó
rendelkezéseket nem tartják be, köteles megtenni a szükséges intézkedéseket és a járási állategészségügyi és
élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetőjét értesíteni.”
17. §		
A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 28. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az állati hulladékot megsemmisítő szervezet köteles:]
„c) a beérkezés-bejelentő szelvényt kitölteni, és azt a marhalevéltől nem leválasztva az Országos Adatbázisnak
7 napon belül megküldeni, vagy a beérkezést elektronikus úton 7 napon belül bejelenteni, és a kitöltetlen szelvényt
a marhalevéllel egybefüggően 30 napon belül beküldeni.”
18. §		
A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 29. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő alcím lép:
„Egyedek kiszállítása, exportja vagy visszaérkezése”
19. §		
A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. § (1) Európai uniós tagállamba történő kiszállítás vagy harmadik országba történő export esetén az állatok
rakodásakor közreműködő hatósági állatorvos köteles:
a) a marhalevél felső részét és a külön jogszabályban meghatározott egyéb dokumentumokat az állattal együtt
a célországba küldeni;
b) rakodóhelyen, illetve gyűjtőállomáson, ha a kiszállítás vagy az export meghiúsult, az állat-egészségügyi
bizonyítványt bevonni és az állatot a kitöltetlen beérkezés-bejelentő szelvénnyel összefüggő marhalevéllel együtt
tovább szállíttatni.
(2) A rakodóhely, illetve gyűjtőállomás ENAR-felelőse köteles:
a) a beérkezés-bejelentő szelvénnyel összefüggő marhalevelet átvenni és ellenőrizni, hiányossága esetén
a berakodást megtiltani vagy felfüggeszteni annak pótlásáig;
b) a kiszállított vagy exportált szarvasmarha beérkezés-bejelentő szelvényét kitölteni, és 7 napon belül az Országos
Adatbázishoz eljuttatni;
c) ha a kiszállítás vagy az export meghiúsult, a már beszállított állatok adatait az Országos Adatbázisnak 7 napon
belül bejelenteni, az Útmutatóban előírt bizonylaton vagy elektronikus úton.
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(3) Az ideiglenesen kiszállított vagy exportált állat visszaérkezésekor az állattartó köteles a szarvasmarha
visszaküldött marhalevelét, valamint állat-egészségügyi bizonyítványát az ENAR-felelősnek 3 napon belül leadni.
Az ENAR-felelős 4 napon belül új marhalevelet igényel az Országos Adatbázistól.”
20. §		
A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 40. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A 2014. január 1-je előtt kiadott szarvasmarha útlevelek 2014. június 30-ig használhatók fel.”
21. §		
A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet a következő 41. §-sal egészül ki:
„41. § Ez a rendelet:
a) a 820/97/EK tanácsi rendeletnek a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének keretében
a minimálisan alkalmazandó közigazgatási szankciók végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
szóló, 1998. február 27-i 494/98/EK bizottsági rendelet;
b) a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint a marhahús és
marhahústermékek címkézéséről, továbbá a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2000.
július 17-i 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;
c) az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási
rendszerének keretében végrehajtandó minimális szintű ellenőrzések tekintetében történő végrehajtására
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2003. június 23-i 1082/2003/EK bizottsági rendelet;
d) a füljelzők, marhalevelek és állomány-nyilvántartások tekintetében az 1760/2000/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2004. április 29-i 911/2004/EK bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
22. §		
A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
23. §		
A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet
1.
8. § (3) bekezdésében az „az elosztás” szövegrész helyébe az „a használat” szöveg,
2.
9. § (1) bekezdés a) pontjában az „az ENAR-felelős” szövegrész helyébe az „a körzeti kapcsolattartó” szöveg,
3.
9. § (2) bekezdésében az „embrióátültetés” szövegrész helyébe az „embrió-átültetés” szöveg, az „országos
adatbázisnak” szövegrész helyébe az „Országos Adatbázisnak” szöveg,
4.
10. § (2) bekezdésében az „A tenyésztési hatóság által pótlásra, illetve cserére leszállított” szövegrész helyébe
az „A kézhez kapott” szöveg,
5.
10. § (4) bekezdésében az „a külön jogszabályban” szövegrész helyébe az „a nem emberi fogyasztásra szánt
állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012.
(V. 8.) VM rendeletben” szöveg,
6.
11. § (1) bekezdésében az „állati hulladékmegsemmisítő” szövegrész helyébe az „állati melléktermék
ártalmatlanító” szöveg,
7.
11. § (3) bekezdésében az „állategészségügyi hatóságot” szövegrész helyébe a „kormányhivatal
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóság)” szöveg,
8.
13. § (1) bekezdésében a „tenyésztési hatóság látja el az állategészségügyi hatóság közreműködésével”
szövegrész helyébe a „NÉBIH látja el” szöveg,
9.
13. § (2) bekezdésében az „a tenyésztési hatóság és a megyei állategészségügyi hatóságok” szövegrész
helyébe az „a tenyésztési hatóság és az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,
10.
13. § (3) bekezdésében az „a tenyésztési és a megyei állategészségügyi hatóság” szövegrész helyébe az
„a tenyésztési hatóság és az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,
11.
14. § a) pontjában az „országos adatbázis” szövegrész helyébe az „Országos Adatbázis” szöveg,
12.
16. § a) pontjában az „országos adatbázisnak” szövegrész helyébe az „Országos Adatbázisnak” szöveg,
13.
20. § b) pontjában az „a megyei állategészségügyi hatóságnak” szövegrész helyébe az „az élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” szöveg, az „országos adatbázisban” szövegrész helyébe
az „Országos Adatbázisban” szöveg,
14.
23. §-t megelőző alcímében az „A belföldi marhalevél-igazolólap” szövegrész helyébe az „A marhalevél”
szöveg,
15.
24. § (2) bekezdésében az „Az igazolólap” szövegrész helyébe az „A marhalevél” szöveg,
16.
27. § (1) bekezdés a) pontjában az „igazolólapjait” szövegrész helyébe a „marhalevelét” szöveg,
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27. § (1) bekezdés b) pontjában a „bejelenteni” szövegrész helyébe a „bejelenteni, az Útmutatóban előírt
módon, bizonylaton vagy elektronikus úton” szöveg, az „országos adatbázisnak” szövegrész helyébe
az „Országos Adatbázisnak” szöveg,
28. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „állati hulladékot megsemmisítő” szövegrész helyébe az „állati
melléktermékeket ártalmatlanító” szöveg,
28. § (2) bekezdésében és 33. § (4) bekezdésében az „a megyei állategészségügyi hatóságot” szövegrész
helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” szöveg,
31. § (3) bekezdésében az „az igazolólapok” szövegrész helyébe az „a marhalevél” szöveg, az „az igazolólapot”
szövegrész helyébe az „a marhalevelet” szöveg,
33. § (1) bekezdésében és 39. §-ában az „az illetékes megyei állategészségügyi hatóság” szövegrész helyébe
az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,
33. § (2) bekezdésében az „a megyei állategészségügyi hatósággal” szövegrész helyébe az „az élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi igazgatósággal” szöveg,
36. § (1) bekezdésében az „az adatlapot” szövegrész helyébe az „a jegyzőkönyvet” szöveg, az „A megyei
állategészségügyi hatóság” szövegrész helyébe az „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatóság” szöveg, az „adatlap” szövegrész helyébe a „jegyzőkönyv” szöveg

lép.
24. §		
Hatályát veszti a 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet
a)
1. § (2) bekezdése,
b)
5. §-a,
c)
6. §-a,
d)
12. § (3) bekezdése,
e)
29. §-a,
f)
36. § (4) és (5) bekezdése.

2. A sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló
116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet módosítása
25. §

(1) A sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 116/2003. (XI. 18.) FVM
rendelet [a továbbiakban: 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet] 2. § (1) bekezdés a következő 1. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„1. Tenyésztési hatóság: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH).”
(2) A 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„8. Sertés szállítólevél: az állatok eredetét igazoló és a szállított sertéseket kísérő dokumentum, amely egyben
a szállítás Országos Adatbázisnak való bejelentésére is szolgál.”
(3) A 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„18. Útmutató: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által készített és saját honlapján
közzétett ENAR formanyomtatvány-gyűjtemény és kitöltési-eljárási tájékoztató.”
(4) A 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 20. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„20. Állat-egészségügyi bizonyítvány: az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló
87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerinti okirat.”

26. §		
A 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Állatmozgás során a sertéseket a NÉBIH által rendszeresített és a honlapján közzétett formátumú szállítólevélnek
kell kísérnie, amely legalább a következő adatokat tartalmazza:
a) kiszállító adatai,
b) kiszállított állatok azonosítói,
c) céltenyészet adatai,
d) állat-egészségügyi bizonyítvány adatai,
e) fogadó tenyészet beérkeztetési adatai.”
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27. §

(1) A 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A NÉBIH a sertés ENAR-füljelzők gyártására és szállítására évenként pályázatot hirdet, melynek kiírását honlapján
közzéteszi.”
(2) A 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az elfogadott füljelzőket és azok forgalmazóinak listáját a NÉBIH saját honlapján közzéteszi, és megállapodást
köt a nyertes pályázókkal. A sertés ENAR-ban kizárólag ezek a füljelzők igényelhetők.”

28. §		
A 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az állat füléből a füljelző kiesett, vagy olyan nagymértékben károsodott, hogy a feliratozás nem olvasható,
az állat csak akkor szállítható, ha az illetékes ENAR-felelős ismételten megjelölte. A más tagállamból vagy másik
tenyészetből származó egyedek ismételt megjelölése esetén a rendelet 17. § g) pontja szerint kell eljárni.”
29. §		
A 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A NÉBIH látja el:
a) az Országos Adatbázis létrehozásával, fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat,
b) az ENAR működtetésével kapcsolatos feladatokat, és
c) az állattartó feladatai végrehajtásának hatósági ellenőrzését az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatóságokkal együttműködve.”
30. §		
A 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet 13. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Állomás mint illetékes hatóság részletes feladat- és hatásköre az ENAR működtetésével kapcsolatban:]
„e) a rendszer működtetésével kapcsolatos befizetések és térítések pénzügyi lebonyolítása, a NÉBIH által
meghatározott módon;”
31. §		
A 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet 17. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az állattartó köteles:]
„g) az új azonosítóval átjelölt sertések adatait az állatmozgás-nyilvántartásban úgy feltüntetni, hogy a korábbi és
az új azonosító közötti kapcsolat megállapítható legyen;”
32. §		
A 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet 20. § (2) bekezdése a következő g) és h) ponttal egészül ki:
[A sertés szállítólevélen fel kell tüntetni:]
„g) az állat-egészségügyi bizonyítvány sorszámát;
h) a szolgáltató állatorvos bélyegzőszámát és a kiállítás dátumát.”
33. §		
A 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet 22. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A sertéstartó tenyészet, vágóhíd, kereskedőtelep, karantén, mesterséges termékenyítő állomás ENAR-felelőse köteles:]
„b) a beérkezett sertések adatait a belföldi szállítólevél és külföldi kísérő dokumentum tartalmával egyeztetni,
szükség esetén az eltéréseket jelezni, a szállítólevelek megfelelő példányát – import esetén az útmutató szerinti
import bejelentő lapot – hét munkanapon belül az Országos Adatbázisnak megküldeni, vagy a szükséges adatokat
elektronikus úton bejelenteni;”
34. §		
A 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet 26. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[Az állatmozgás-nyilvántartásban az állattartó az alábbi adatokat köteles feltüntetni:]
„e) az új azonosítóval átjelölt sertések adatait olyan módon, hogy a korábbi és az új azonosító közötti kapcsolat
megállapítható legyen.”
35. §		
A 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet
1.
7. § (2) bekezdés b) pontjában az „az állategészségügyi hatóság” szövegrész helyébe az „a megyei
kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szöveg,
2.
7. § (3) bekezdés a) pontjában a „más tagállamból származó” szövegrész helyébe a „más tagállamból vagy
másik hazai tenyészetből származó” szöveg,
3.
8/A. § (5) bekezdésében az „a megyei állategészségügyi hatóság és a tenyésztési hatóság” szövegrész helyébe
az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,
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12. § (2) bekezdésében a „tenyésztési hatóság és a megyei állategészségügyi hatóságok” szövegrész helyébe
a „NÉBIH és az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságok” szöveg,
12. § (3) bekezdésében a „tenyésztési hatóság és az illetékes megyei állategészségügyi hatóság” szövegrész
helyébe a „NÉBIH és az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,
13. § nyitó szövegrészében az „Állomás mint illetékes hatóság” szövegrész helyébe az „élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,
16. § a) pontjában a „szállítólevelén az állategészségügyi igazolás” szövegrész helyébe a „szállítólevelét és
az állat-egészségügyi bizonyítvány” szöveg,
20. § (1) bekezdésében az „öt példányban” szövegrész helyébe a „négy példányban” szöveg,
28. § (1) bekezdésében az „a megyei állategészségügyi hatóság és a tenyésztési hatóság (a továbbiakban:
hatóság)” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság és a NÉBIH”
szöveg,
31. §-ában az „a megyei állategészségügyi hatóság” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóság” szöveg, a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak” szövegrész
helyébe a „NÉBIH-nek” szöveg,
32. § (1) bekezdésében az „állat-egészségügyi hatóság” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóság” szöveg,
32. § (2) bekezdésében az „állategészségügyi hatóság” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági
és állategészségügyi igazgatóság” szöveg, az „A megyei állategészségügyi hatóság” szövegrész helyébe az
„Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg

lép.
36. §		
Hatályát veszti a 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet
a)
5. § (2) bekezdése,
b)
6. § (2) bekezdése,
c)
14. § d) pontjában az „az állat-egészségügyi hatóság egyetértésével” szöveg.

3. A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási
rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet módosítása
37. §		
A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről
szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet] 2. § 20. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„20. Útmutató: a NÉBIH által készített és a www.enar.hu honlapon közzétett TIR formanyomtatvány-gyűjtemény és
kitöltési-eljárási tájékoztató.”
38. §

(1) A 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az állattartónak be kell jelentenie és az Országos Adatbázisban nyilván kell tartani:]
„c) minden olyan tartási helyet, illetve tenyészetet, ahol legalább egy lóféle állatot tartanak;”
(2) A 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az állattartó a NÉBIH által rendszeresített formanyomtatványon, írásban benyújtott kérelemben jelenti be
az Országos Adatbázishoz új tenyészetét és tartási helyeit, valamint a tenyészet vagy a tartási hely bármely
adatában bekövetkezett változást annak megtörténtét követő 14 napon belül. A bejelentésnek tartalmaznia kell
az ENAR-koordinátor, illetve a hatósági állatorvos ellenjegyzését különösen az alábbi esetekben:
a) tenyészet bejelentésekor,
b) egy tenyészethez második, illetve minden további tartási hely bejelentésekor,
c) tenyészet adatainak módosításakor, kivéve ügyfél-regisztrációs szám bejelentésekor,
d) tartási hely adatainak módosításakor, kivéve kocalétszám, méhcsaládszám, vagy baromfi esetén hasznosítás
módosításakor.”

39. §

(1) A 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Olyan önálló tenyészet esetén, amelynek ENAR-felelőse nem az előírásoknak megfelelően látja el
a szarvasmarha, illetve a sertés ENAR működtetésével kapcsolatos feladatokat, az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági

68198

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 162. szám

és állategészségügyi igazgatóság köteles felhívni az állattartó figyelmét a jogsértő állapot megszüntetésére.
Amennyiben a jogsértő magatartás továbbra is fennáll, akkor az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatóság közigazgatási eljárás keretében dönt annak megyei körzetbe történő átsorolásáról.”
(2) A 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 5. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A megyei körzetbe való sorolás esetén az ENAR működtetésével kapcsolatos feladatokat kizárólag
az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság által erre kijelölt, illetve megbízott állatorvos
végezheti, a működésére meghatározott területen.”
40. §		
A 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 10. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az e rendelet hatálya alá eső tenyészet állattartója az önálló tenyészetbe való besorolást, illetve ENAR-felelős
személyének megváltozását követő 10 napon belül írásban tájékoztatja az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóságot az ENAR-felelős személyéről.”
41. §		
A 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 12. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Országos Adatbázisból biztosítani kell a járványügyi nyomozáshoz, a forgalomkorlátozás elrendeléséhez és
feloldásához, valamint a támogatások elbírálásához a külön jogszabályban előírt adatszolgáltatást. Ennek keretében
közvetlen elektronikus hozzáférést kell biztosítani:]
„d) a NÉBIH Országos Vágóállat Minősítés-nyilvántartási Rendszere (OVMR)”
[részére.]
42. §		
A 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet
1.
2. § 7. pontjában az „az illetékes megyei állategészségügyi hatóság” szövegrész helyébe az „a megyei
kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szöveg,
2.
2. § 8. pontjában, 4. § (4) bekezdés j) pontjában, 13. § (3) bekezdésében az „a megyei állategészségügyi
hatóság” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,
3.
2. § 13. pontjában az „az állategészségügyi hatóság” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,
4.
2. § 14. pontjában, 3. § (1) és (6) bekezdésében, 4. § (4) bekezdés b) pontjában, az 5. § (1) bekezdés nyitó
szövegrészében, c) és d) pontjában, (4) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében, 11. § (1) bekezdés k) pontjában,
11. § (2) bekezdés a) pontjában az „az illetékes megyei állategészségügyi hatóság” szövegrész helyébe az
„az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,
5.
2. § 18. pontjában, 8. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szövegrész helyébe
a „NÉBIH” szöveg,
6.
3. § (6) bekezdés c) pontjában az „állategészségügyi hatósági intézkedés” szövegrész helyébe a „hatósági
állategészségügyi intézkedés” szöveg,
7.
4. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában az „üzemeltetéséhez” szövegrész helyébe az „üzemeltetéséhez vagy
a tartott állatok után” szöveg,
8.
4. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában, 11. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „az állategészségügyi
hatóság” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg,
9.
4. § (3) bekezdésében az „A területileg illetékes megyei állategészségügyi hatóság” szövegrész helyébe az
„Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,
10.
5. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „az illetékes megyei állategészségügyi hatósághoz” szövegrész
helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz” szöveg,
11.
5. § (2) bekezdésében, 9. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „A megyei állategészségügyi hatóság”
szövegrész helyébe az „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,
12.
8. § (2) bekezdésében az „a megyei állategészségügyi hatóságok” szövegrész helyébe az „az élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi igazgatóságok” szöveg,
13.
9. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „tenyésztési hatóság” szövegrész helyébe a „NÉBIH” szöveg,
14.
11. § (4) bekezdés a) pontjában az „a megyei állategészségügyi hatóságokat” szövegrész helyébe az
„az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságokat” szöveg,
15.
11. § (4) bekezdés e) pontjában a „47/2005. (V. 23.) FVM rendelet” szövegrész helyébe a „miniszteri rendelet”
szöveg,
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16.
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13. § (1) bekezdés d) pontjában az „Agrárkutató Intézet” szövegrész helyébe az „Agrárgazdasági Kutató
Intézet” szöveg

lép.
43. §		
Hatályát veszti a 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet
a)
2. § 3. és 10. pontja,
b)
4. § (7) bekezdése,
c)
9. § (1) bekezdés c) pontjában az „az állategészségügyi hatóság egyetértésével” szöveg,
d)
15–17. §-a.

4. A Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló
120/2007. (X. 18.) FVM rendelet módosítása
44. §

(1) A Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet
[továbbiakban: 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet] 2. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„c) törzsállomány azonosító szám: a BIR által képzett és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban:
NÉBIH) által kiadott hatjegyű szám, amely a baromfi törzsállományok azonosítására szolgál;
d) Útmutató: a NÉBIH által készített és honlapján közzétett BIR formanyomtatvány-gyűjtemény és kitöltési-eljárási
tájékoztató.”
(2) A 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„e) állat-egészségügyi bizonyítvány: az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012.
(VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerinti okirat.”

45. §

(1) A 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az állatokat, illetve a keltetésre szánt tojásokat az országon belül két tenyészet közötti szállításuk esetén a NÉBIH
által rendszeresített és a honlapján közzétett formátumú szállítólevéllel kell kísérni, amely legalább a következő
adatokat tartalmazza:
a) kiszállító adatai,
b) szállítmány adatai,
c) állomány származási adatai,
d) célállomás adatai,
e) állat-egészségügyi bizonyítvány adatai,
f ) a szállítmány beérkezésének adatai.”
(2) A 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A szállítólevelet az állattartó négy példányban tölti ki. Az első példányt az indító tenyészet tartója, a második
példányt a fogadó tenyészet tartója köteles az indítás vagy fogadás napjától számított tíz munkanapon belül
az Országos Adatbázis részére megküldeni. A második és harmadik példány a szállítmányt kíséri, a negyedik példány
az indító tenyészet tőpéldánya. A fogadó tenyészetnek nem kell a második példányt megküldenie, amennyiben
nem esik a TIR rendelet hatálya alá és ezért nem rendelkezik TIR azonosítóval.”

46. §		
A 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet 9. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A BIR működtetése keretében a TIR regisztrációra kötelezett állattartó feladatai:]
„a) az állatok vagy keltetésre szánt tojások másik tenyészetbe történő szállításakor kitölti a szállítólevelet, valamint
a szállítás engedélyezésére kiállított állat-egészségügyi bizonyítvány sorszámát, a kiállítás dátumát, valamint
a kiállító állatorvos bélyegzőszámát feltünteti a szállítólevélen, és a szállítólevél egy példányát megküldi az Országos
Adatbázis részére;”
47. §		
A 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet 5. § (7) bekezdésében a „saját Magyar Baromfi Védjegy” szövegrész helyébe az
„a Magyar Baromfi Védjegy” szöveg lép.
48. §		
Hatályát veszti a 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet 12. §-a.
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5. A juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló
182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet módosítása
49. §

(1) A juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.)
FVM rendelet [a továbbiakban: 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet] 2. § (1) bekezdés 10. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„10. útmutató: a NÉBIH által az MJKSz közreműködésével készített és a www.enar.hu honlapon közzétett ENAR
formanyomtatvány-gyűjtemény és kitöltési-eljárási tájékoztató;”
(2) A 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 11–13. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„11. kisméretű füljelző: a NÉBIH által bárányok, illetve gidák jelölésére engedélyezett füljelző 6 hónapos korig;
12. nagyméretű füljelző: a NÉBIH által továbbtartásra szánt állatok jelölésére engedélyezett füljelző 6 hónapos kortól;
13. állat-egészségügyi bizonyítvány: az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012.
(VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerinti okirat.”

50. §		
A 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az állattartó felelős az állatok jelölésének és az évenkénti egyszeri leltárnak az elvégzéséért vagy
elvégeztetéséért, továbbá viseli az ezzel járó költségeket.”
51. §		
A 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 4. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
[A juhfélék egyedeit, mielőtt elhagyják a születéskori tenyészetet, de legkésőbb 6 hónapos korukig az útmutatóban
meghatározott módon juh ENAR-számmal a következők szerint kell megjelölni:]
„e) azon b) pont szerint jelölt egyedek esetében, melyek nem hagyják el a tenyészetet, az eredeti azonosítóval
azonos tartalmú c) pont szerinti másodlagos jelölés megrendeléséről és a nagyméretű füljelző behelyezéséről
a 10. § szerint kell gondoskodni.”
52. §		
A 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 5. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
[A kecskefélék egyedeit, mielőtt elhagyják a születéskori tenyészetet, de legkésőbb 6 hónapos korukig az útmutatóban
meghatározott módon kecske ENAR-számmal a következők szerint kell megjelölni:]
„g) azon b) pont szerint jelölt egyedek esetében, melyek nem hagyják el a tenyészetet, az eredeti azonosítóval
azonos tartalmú c) pont szerinti másodlagos jelölés megrendeléséről és a nagyméretű füljelző behelyezéséről
a 10. § szerint kell gondoskodni.”
53. §		
A 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 8. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az állatok jelölését – az e rendeletben, illetve az útmutatóban meghatározottak szerint – kizárólag az alábbi személyek
végezhetik:]
„c) állat-egészségügyi intézkedés kapcsán, illetve harmadik országból behozott állat esetében szükségessé vált
jelölés esetén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság által kijelölt jogosult állatorvos vagy
hatósági állatorvos.”
54. §		
A 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A NÉBIH a jelölőeszközök és segédeszközök minőségére és a jelölőeszköz szállításra vonatkozó – a 21/2004/EK
rendelet és e rendelet előírásaival összhangban lévő – követelményeket a saját honlapján teszi közzé.”
55. §		
A 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § Amennyiben a jelölőeszköz az állat füléből kiesett, elveszett, vagy olyan mértékben károsodott, hogy a rajta
lévő felirat vagy elektronikus jel nem olvasható, akkor az annak pótlását szolgáló, illetve a 4. § c) pontja és az 5. § c)
és d) pontja szerinti új füljelző megrendeléséről az állattartónak legkésőbb a 12. § szerinti éves leltárkor, pótlásáról
vagy cseréjéről pedig a lehető leghamarabb, de legkésőbb az állat értékesítéséig vagy vágóhídra kerüléséig
gondoskodnia kell. A jelölőeszközt az útmutatóban leírtak szerint bármilyen engedélyezett típussal lehet pótolni
a 4. és 5. §-ban rögzített előírások betartásával.”
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56. §		
A 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) Az állatokat az országon belül két tenyészet közötti szállításuk esetén a NÉBIH által rendszeresített és
a honlapján közzétett, a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú szállítólevéllel, valamint az élő állatok belföldi
szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott dokumentációval kell
kísérni.
(2) A szállítólevélnek a 21/2004/EK rendelet Mellékletének C. 1. szakaszában foglalt adatokon kívül tartalmaznia kell
a szállított állat faját és ENAR-számát, a szolgáltató állatorvos által kiállított állat-egészségügyi bizonyítványának
sorszámát, a kiállítás dátumát, az állatorvos bélyegzőszámát, valamint a fogadó tenyészet általi fogadás dátumát,
a fogadott állatok számát és a fogadó tenyészet állattartójának aláírását.
(3) Az állattartó részére a szállítólevél nyomtatványt a területi felelős biztosítja.
(4) A szállítólevelet négy példányban kell kitölteni, amelyből kettő marad a szállítást indító állattartónál, két példány
a szállítmányt kíséri. Egy példányt az indító tenyészet, egy példányt a fogadó tenyészet az állat indításának napját
követő hét napon belül a NÉBIH részére köteles megküldeni.
(5) A szállítólevelet az állattartó három évig köteles megőrizni.
(6) Az országot elhagyó állat esetében az indító tenyészetben a NÉBIH által rendszeresített és a www.enar.hu
honlapon közzétett szállítólevélnek a 21/2004/EK rendelet Mellékletének C. 1. szakaszában foglalt adattartalmon
kívül tartalmaznia kell a szállított állat faját és ENAR-számát, az állatorvos által kiállított élőállat-szállítási
állat-egészségügyi bizonyítványának sorszámát, a kiállítás dátumát, az állatorvos bélyegzőszámát, továbbá
a hatósági állatorvos azonosítóját és aláírását. Az indító tenyészetnek a szállítólevél egy példányát meg kell küldenie
a NÉBIH részére, egy példányát pedig meg kell őriznie.
(7) A szállítólevélre alkalmazni kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 168. §-ának rendelkezéseit.”
57. §		
A 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 15. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
[Az ENAR működtetése keretében az MJKSz:]
„f ) nyilvántartást vezet az állattartóktól beérkező jelölési igényekről és azok időpontjáról, valamint a területi
felelősökön keresztül gondoskodik azok 30 napon belüli teljesítéséről.”
58. §		
A 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A belföldön szállítandó állatok esetében az állatszállítás ellenőrzése az élő állatok belföldi szállításának
állat-egészségügyi szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint történik.”
59. §		
A 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 19. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az állattartó köteles:]
„b) a NÉBIH-től a tenyészetében lévő állatok jelöléséhez szükséges jelölőeszközöket és segédeszközöket a területi
felelősön keresztül az útmutató előírásai szerint beszerezni;”
60. §		
A 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 20. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A területi felelős:]
„e) az állattartónál évente egy alkalommal közreműködik az állományleltár elvégzésében és a NÉBIH részére
10 napon belül elektronikusan megküldi az állományleltárról készült jelentést.”
61. §		
A 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet
1.
2. § (1) bekezdés 4. pontjában a „megfelelő füljelző” szövegrész helyébe a „megfelelő kisméretű, és
a nagyméretű füljelző” szöveg,
2.
4. § b) pontjában és 5. § b) pontjában a „megfelelő füljelzővel” szövegrész helyébe a „megfelelő kisméretű
füljelzővel” szöveg,
3.
4. § c) pontjában a „megfelelő füljelzővel” szövegrész helyébe a „megfelelő nagyméretű füljelzővel” szöveg,
4.
5. § c) és d) pontjában a „megfelelő, az egyed jobb fülébe helyezett füljelzővel” szövegrész helyébe
a „megfelelő, az egyed jobb fülébe helyezett nagyméretű füljelzővel” szöveg,
5.
14. § (1) bekezdés a) pontjában az „MgSzH területi szervével” szövegrész helyébe az „élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi igazgatósággal” szöveg,
6.
21. §-ában az „a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe az „az élelmiszerláncfelügyeletért felelős miniszter” szöveg,
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7.
8.

25. § (1) bekezdésében az „a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszternek” szövegrész helyébe az
„az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszternek” szöveg,
25. § (2) bekezdésében az „A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe az
„Az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter” szöveg

lép.

6. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló
48/2013. (VI. 7.) VM rendelet módosítása
62. §		
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet
[a továbbiakban: 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet] a következő 12/a. alcímmel egészül ki:
„12/a. Vörösiszap katasztrófa elhárítása (20/02/06/00)
26/A. § (1) Az előirányzat céljai – összhangban a Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok 2011. évi felhasználásáról
szóló 16/2011. (V. 2.) BM rendelettel – a 2010. október 4-én a Magyar Alumínium Zrt. területén lévő iszaptároló
gátjának átszakadása következtében történt vörösiszap-kiömléssel kapcsolatban a védekezésben, valamint
a helyreállításban részt vevő központi költségvetési szervek, védekezéssel összefüggő többletkiadásaira támogatás
biztosítása.
(2) Ezen előirányzatból kizárólag a korábbi években biztosított támogatásokból visszafizetésre kerülő,
az előirányzaton bevételként jelentkező összegek kerülnek visszautalásra a Belügyminisztérium fejezet részére.”
63. §		
A 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. § (1) Az előirányzatról az alábbi célokra történik forrás átadás:
a) az árvízi védekezésben érintett költségvetési szervek, védelmi készültség elrendelése alapján végzett védekezési,
helyreállítási feladataival összefüggő többletkiadásaira,
b) a mezőgazdasági termelők árvízi védekezéssel kapcsolatban keletkezett kárainak megtérítésére.
(2) Az előirányzat kedvezményezettjei költségvetési szervek, mezőgazdasági termelést folytató természetes
személyek, jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek.
(3) Az előirányzat felhasználása közvetlen kifizetéssel vagy lebonyolító szerven keresztül történik, utólagos
elszámolás melletti előfinanszírozás vagy beszámolást követő utófinanszírozás formájában.”
64. §		
A 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„37. § (1) Az előirányzat a hulladékról szóló törvény végrehajtási kormányrendeletében, valamint az egyes
közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításról szóló törvény végrehajtási
kormányrendeletében meghatározott célokra fordítható.
(2) Az előirányzatból
a) a feladatok végrehajtásában közreműködő, a miniszter és a feladat végrehajtásában érintett miniszterek irányítása
alá tartozó költségvetési szervek,
b) a miniszter tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaság,
c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának kiesése miatti szükségellátás előfinanszírozására a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv vagy annak területi szerve,
d) az ideiglenes ellátásra kijelölt közérdekű szolgáltató,
e) települési önkormányzat
részesülhet.
(3) Az előirányzat felhasználása közvetlen módon, fejezeti kifizetéssel valósul meg.
(4) Az előirányzat felhasználása utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás vagy beszámolást követő
utófinanszírozás formájában történik. Előleg folyósítása lehetséges.
(5) Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi elbírálás útján, valamint határozat alapján nyújtható.
(6) A felhasználás részletszabályait a miniszter külön rendeletben szabályozza.”
65. §

(1) A 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet 42. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az előirányzatból az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (a továbbiakban: FAO) Európai
és Közép-Ázsiai Regionális Hivatala és a Közös Szolgáltató Központ felállítására vonatkozó megállapodásban
rögzített feladatok végrehajtása, a FAO ösztöndíjas program megvalósítása, valamint a budapesti FAO irodák
bővítése támogatható. Projektfinanszírozás
keretében a kapacitásfejlesztést, az élelmiszerbiztonságot,
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az állategészségügyet, a halászatot és akvakultúrát, az erdőgazdálkodást, az organikus mezőgazdaságot,
a fenntartható vidékfejlesztést, a vízgazdálkodást, valamint a Millenniumi Fejlesztési Célok elérését szolgáló
fejlesztések kerülnek támogatásra.”
(2) A 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet 42. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az előirányzatra befolyó bevétel átadásra kerül a végső kifizetést teljesítő költségvetési szerv részére.”
66. §		
A 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet 43. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az előirányzat célja az agrár- és környezetügyi közhasznú K+F+I témák, a K+F+I feladatok végrehajtásához
szükséges beruházások finanszírozása, a kutatóintézetek és a kutatási feladatokat ellátó gazdálkodó szervezetek
működési feltételeinek javítása, továbbá a kutatói utánpótlás elősegítése.
(2) Az előirányzat kedvezményezettje a miniszter vagy a Kormány más tagjának irányítása vagy felügyelete alá
tartozó költségvetési szerv és a végrehajtásban közreműködő gazdálkodó szervezet lehet.”
67. §		
A 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„45. § (1) Az előirányzat célja a Kárpát-medencei vidékfejlesztési együttműködésekben részt vevő és a határon
átnyúló vidékfejlesztési feladatok megvalósításában közreműködő, a magyar gazdák érdekeit képviselő szervezetek
munkájának, működésének, szakmai programjainak egyedi támogatása.
(2) Az előirányzat felhasználása közvetlen módon, fejezeti kifizetéssel, a kedvezményezettel kötött támogatási
szerződés alapján, illetve a végső kifizetést teljesítő költségvetési szerv részére történő előirányzat-átcsoportosítás
útján történik. Az előirányzat utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás vagy beszámolást követő
utófinanszírozás formájában kerül felhasználásra.
(3) Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi elbírálás útján nyújtható.”
68. §		
A 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet 55. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az előirányzat bevétele a 2011. november 30-a után forgalomba hozott borok után tévesen megfizetett
forgalombahozatali járulék befizetésekből származik, amely összegből kerül sor a visszaigényelt összegek
megtérítésére. A visszafizetések után fennmaradó előirányzat a szőlőültetvények országos térinformatikai
nyilvántartásának (VINGISZ), illetve az Integrált Szőlészeti és Borászati Információs Rendszer (ISZBIR) fejlesztése és
működtetése céljából kerül felhasználásra.
(2) Az előirányzat felhasználása a forgalombahozatali járulékot, illetőleg a végső kifizetést teljesítő költségvetési
szerv részére történő átutalással történik.”
69. §		
A 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet 57. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„57. § (1) Az előirányzat felhasználási céljai:
a) a géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett és megsemmisített szaporítóanyag igazolt
ellenértékének megtérítése a megsemmisítésre kötelezett részére,
b) a géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag köztermesztésbe bocsátásával
érintett növényi kultúra, valamint a NÉBIH által meghatározott pufferzónán belül található ivarilag kompatibilis
növényfajt tartalmazó növényi kultúra megsemmisítése miatt a károsult termelő hozamkárértéknek megtérítése
a megsemmisítésre kötelezett részére,
c) az a) és b) pont szerinti megsemmisítés igazolt költségeinek megtérítése a megsemmisítésre kötelezett részére,
d) a b) pont szerinti megsemmisítés során harmadik személynek okozott kár megtérítése a megsemmisítésre
kötelezett részére.
(2) Az előirányzat az (1) bekezdésben foglaltakon túl a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési
Kamaránál az engedményezési szerződések megkötésével és a kárfedező juttatás kifizetésével, valamint
a káresemény kapcsán felmerült kártérítési igény érvényesítésével kapcsolatban felmerült költségeknek a Magyar
Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara részére történő megtérítésére használható fel. A felmerült
költségek fedezetére átadott támogatásból származó visszafizetés az előirányzat bevételét képezi.
(3) Az előirányzat bevételeit képezik a géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag
felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása előirányzat felhasználásáról szóló 96/2012. (IX. 4.) VM
rendelet 7. § (5) bekezdése alapján történő befizetések, amelyek a miniszter és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági
és Vidékfejlesztési Kamara között kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelően folynak be.
(4) Az előirányzat felhasználása közvetlen módon, fejezeti kifizetéssel valósul meg. Az előirányzat felhasználása
utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás vagy beszámolást követő utófinanszírozás formájában történik.”
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70. §		
A 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet 63. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A kommunikációs feladatokkal, illetve az iskolagyümölcs-program értékelésével összefüggő vállalkozási
szerződésből származó kötelezettségek teljesítése esetében az előirányzat átadásra kerül a végső kifizetést teljesítő
költségvetési szerv részére.”

7. Záró rendelkezések
71. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
(2) Az 1. § (2) bekezdése, a 4. §, az 5. § (2) bekezdése, a 8. § (2) bekezdése, a 9. §, a 10. §, a 12. § (1) és (2) bekezdése,
a 13. § (1) és (2) bekezdése, a 14. §, a 15. §, a 17. §, a 18. §, a 19. §, a 23. § 14–16. és 20. pontja, a 24. § d)–e) pontja
2014. január 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

		

vidékfejlesztési miniszter

„2. számú melléklet a 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelethez
Állomány-nyilvántartás
Anyja ENAR- száma
ENAR- szám

vagy eredeti külföldi
azonosítója

Születés
ideje

Neme

Fajtája és

A tartási helyen lévő állat

szőrzetének

elpusztulásának,

színe

elveszésének dátuma

A tartási helyen
lévő állat leölésének,
kényszervágásának vagy
a házi vágásának időpontja

A tenyészetbe érkezett

Elhagyta a tenyészetet

Származási
tenyészet

Dátum

Céltenyészet
kódja

Dátum

Megjegyzés

kódja
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1. melléklet a 88/2013. (X. 2.) VM rendelethez

Ellenőrzések
Dátum:
Aláírás:
																		 ”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 412/2013. (X. 2.) KE határozata
a Magyar Nemzeti Bank alelnökének kinevezéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja és a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 11. §
(1) és (3) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára – dr. Windisch Lászlót 2013. október 2-ai hatállyal a Magyar
Nemzeti Bank alelnökévé kinevezem.
Budapest, 2013. október 1.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. október 1.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-7/05107/2013.

A Kormány 1691/2013. (X. 2.) Korm. határozata
az Európai Unió által a 2014–2020 közötti európai uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső
Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves szakpolitikai stratégiáról
1. A Kormány a kormányzati stratégia irányításáról szóló kormányrendelet szerinti nemzeti középtávú stratégiaként
elfogadta a Kormány részére bemutatott „az Európai Unió által a 2014–2020 közötti európai uniós programozási
időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves szakpolitikai stratégia”
(a továbbiakban: Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves szakpolitikai stratégia) című tervdokumentumot.
2. A Kormány felhívja a belügyminisztert, hogy az elfogadott Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves
szakpolitikai stratégia nyilvánosság számára történő hozzáféréséről a kormányzati portálon keresztül gondoskodjon.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. A Kormány felhívja a belügyminisztert, hogy Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves szakpolitikai
stratégiában foglaltak szerint folytassa le az Európai Bizottsággal az Európai Unió által a 2014–2020 ciklusban
létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alap vonatkozásában a szakpolitikai párbeszédet, és annak alapján dolgozza
ki Magyarország kapcsolódó nemzeti programját. A Kormány egyetért azzal, hogy a Belső Biztonsági Alaphoz
kapcsolódó hétéves szakpolitikai stratégia
a)
A1, A2 és az A3 mellékletében szereplő forrásigények a Belső Biztonsági Alapban kiemelt prioritásként
szerepeljenek;
b)
B mellékletében szereplő
ba)
501 millió forint költségkihatású (európai uniós és EGT-országokban lévő külképviseletek
informatikai eszközeinek cseréje) forrásigények kielégítése – melynek megvalósításához jelentős
érdek fűződik, de a Belső Biztonsági Alapból nem finanszírozható tevékenységek – 2015–2020.
között a költségvetés teherbíró képességének függvényében valósuljon meg,
bb)
2 db helikopter hazai önrészének finanszírozása – ha az egyedi intézkedésekre szolgáló külön
keretből történő beszerzést az Európai Unió támogatja – legfeljebb 2 milliárd forint hazai
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költségvetési forrás biztosítása mellett 2015–2020. között a költségvetés teherbíró képességének
függvényében valósuljon meg;
c)
C mellékletében szereplő forrásigények kielégítése a Belső Biztonsági Alapból felszabaduló forrás esetén,
illetve a költségvetés teherbíró képességének függvényében valósuljon meg.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2014. március 31.
4. A Kormány felhívja a belügyminisztert a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával az Európai Unió
által a 2014–2020 közötti európai uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz
kapcsolódó hétéves szakpolitikai stratégiában foglalt intézkedések végrehajtására.
Felelős:
belügyminiszter, a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszterek bevonásával
Határidő:
2022. december 31.
5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1692/2013. (X. 2.) Korm. határozata
a Zichy-hagyaték egységes megőrzéséhez szükséges intézkedésekről
1. A Kormány
a)
elfogadja és támogatja a Zichy-hagyaték egységes, állami kézben történő megőrzésére irányuló célkitűzést;
b)
egyetért a Zichy-hagyaték jelenleg magántulajdonban található vagyontárgyainak – így különösen a Zala,
belterület, 55/A/3 helyrajzi számú lakás megnevezésű, természetben a 8660 Zala, Zichy Mihály utca 20. szám
alatt meglevő ingatlan – Magyar Állam által történő megvásárlásának szándékával;
c)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a b) pontban megjelölt vagyontárgyak Magyar Állam általi
megvásárlásához szükséges forrást biztosítsa;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
d)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság útján – tegye meg a szükséges intézkedéseket a b) pont szerinti vagyontárgyak Magyar
Állam általi megvásárlása érdekében.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1693/2013. (X. 2.) Korm. határozata
a regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek megállapításáról
és egyes prioritások keretének növeléséről
A Kormány
1. megállapítja az 1–7. melléklet szerint a regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveit,
2. jóváhagyja
a)
az Észak-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritása keretének
155 000 000 forinttal , és
b)
a Közép-Dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritása keretének
287 000 000 forinttal
történő megnövelését,
3. egyetért azzal, hogy a 2. pontban megjelölt prioritások vonatkozásában 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 29/A–29/C. § szerinti többlet-kötelezettségvállalás
csak akkor vehető figyelembe, ha a keret a rendelkezésre álló uniós források összegéig elszámolásra kerül,
4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség útján biztosítson kiemelt
projekt felhívást
a)
a NYDOP-2.1.1. azonosító számú, „A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása,
valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése” című konstrukció keretében
a lenti fürdő fejlesztése céljából 1 450 000 000 forint,
b)
a NYDOP-2.1.1. azonosító számú, „A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása,
valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése” című konstrukció keretében
a körmendi Batthyány-Strattmann-kastély fejlesztése céljából 800 000 000 forint,
c)
a KDOP-2.1.1. azonosító számú, „Kiemelt és integrált vonzerő-, termék- és infrastruktúra-fejlesztések
támogatása” című konstrukció keretében a felcsúti kisvasút fejlesztése céljából 600 000 000 forint
elszámolható közkiadás keretösszeggel,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
azonnal
5. visszavonja a regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek megállapításáról és
a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritás keretének növeléséről szóló
1635/2013. (IX. 10.) Korm. határozat 1. pontját és 1–7. mellékletét.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

I. Prioritás bemutatása: 1. Prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés

Dél-alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez.
Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás; az újonnal létrejött, s a már működő klaszterek, együttműködések.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011

2012

2013

Összesen

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 162. szám

1. melléklet az 1693/2013. (X. 2.) Korm. határozathoz

28,47

18,11
5,85
4,51
Tartalék:
(Mrd Ft)
ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010

2011

21,05

1.

0,00

2012

17,31

2013
6,65

2014-2015

Összesen

4,51

49,51

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

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

Konstrukció célja

2013
Ipari park címmel rendelkező ipari parkok fejlesztése
Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött –
építése, bővítése és fejlesztése.
Barnamezős területek fejlesztése.
Munkahelyteremtéssel egybekötött telephelyfejlesztés
támogatása.
Széchenyi Tőkealap Kezelő működtetése a helyi
foglalkoztatás szempontjából jelentős, de forráshiánnyal küzdő
vállalkozások fejlesztésére.

A konstrukció szakmai tartalma
A konstrukció szakmai
tekintetében feladatkörrel rendelkező
tartalmáért felelős miniszter
további miniszter

1.1.1.

Üzleti infrastruktúra regionálisan
kiegyensúlyozott fejlesztése

1.1.2.

Vállalkozások fejlesztése
tanácsadással

A konstrukció 2011-13-ban nem indul

nemzetgazdasági miniszter

1.2.1

Klaszter menedzsment
szervezetek létrehozása,
megerősítése, közös
eszközbeszerzései és
beruházásai

A konstrukció 2011-13-ban nem indul

nemzetgazdasági miniszter

1.3.1

Régió innovációs potenciáljának
a fejlesztése
1. Prioritás öszesen

18,11

5,36

4,51

0,00

0,49

0,00

18,11

5,85

4,51

A régió komparatív előnyein alapuló innováció orientált
támogatási konstrukciók pilot típusú lebonyolítása.

nemzetgazdasági miniszter

nemzetgazdasági miniszter
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Dél-alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma

68210

I. Prioritás bemutatása: 2. Prioritás: Turisztikai célú fejlesztések

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritási tengely a régió természeti-, kulturális-, épített örökségén alapuló turisztikai szolgáltatások minőségileg magas színvonalú fejlesztésével kívánja a kereslet igényeit kielégíteni,
melynek megvalósítása során kiemelt szempontként kezeljük az együttműködés keretében megvalósuló fejlesztéseket. Emellett a magas minőségű gyógyturizmus és egészség
megőrző/fejlesztő turizmuságak fejlesztésével járul hozzá a térség gazdasági versenyképességének növeléséhez.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
13,93
Tartalék (Mrd Ft):

2012

2013

11,76

2,00

Összesen
27,69
0,00

ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

2.

2007-2010

2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

23,62

0,62

11,51

15,55

0,00

51,30

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

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)

Konstrukció célja

A konstrukció szakmai tartalma
A konstrukció szakmai
tekintetében feladatkörrel rendelkező
tartalmáért felelős miniszter
további miniszter

2011

2012

2013

10,775

10,369

2,00

Turisztikai vonzerők illetve attrakciók létrehozásán, meglevők
fejlesztésén, valamint turisztikai szolgáltatások kialakításán és
fejlesztésén keresztül a hazai turizmus szektor
versenyképességének erősítése, a turizmusból származó
jövedelmek növelése és munkahelyek teremtése.

nemzetgazdasági miniszter

Versenyképes turisztikai termékés attrakciófejlesztés

2.1.2.

Turisztikai vonzerőkhöz
kapcsolódó szálláshelyek
minőségi és mennyiségi
fejlesztése

3,00

1,276

0,00

Üzleti célú szálláshelyek fejlesztésén keresztül a szálláshelyek
szolgáltatási színvonalának emelése,
kapacitáskihasználtságuk javítása, a szálláshely működéséből
származó árbevételek növelése, ezáltal a jövedelemtermelő
képesség növelése.

nemzetgazdasági miniszter

2.1.3

Turisztikai Desztináció
Menedzsment fejlesztése

0,15

0,12

0,00

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

nemzetgazdasági miniszter

13,925

11,760

2,000

2. Prioritás öszesen

emberi erőforrások minisztere
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2.1.1.
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1. Prioritás tartalma

Dél-alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A 3. prioritás tengely keretében elsősorban a közúti elérhetőség javítását (négy- és öt számjegyű utak építésével és felújításával, valamint a belterületi közúthálózat fejlesztését kívánjuk támogatni.
A 2011-2013 akciótervi időszakban kiemelten kívánjuk támogatni a kerékpárutak építése mellett a közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztését.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011

2012

2013

Összesen
8,08

5,87
2,21
0,00
Tartalék (Mrd Ft):
0,00
ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
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I. Prioritás bemutatása: 3. prioritás: Közlekedési infrastruktúrafejlesztés

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010

2011

44,25

1,79

2012
2,96

2013
3,33

2014-2015

Összesen

0,00

52,33

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

3.

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

2011

3.1.1.

Közúti elérhetőség javítása

3.1.2.

Kerékpárforgalmi hálózat
fejlesztése

3.2.1.

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)

Közösségi közlekedés
fejlesztése

3. Prioritás öszesen

3,97

1,89

2012

1,86

0,35

Konstrukció célja

2013

A konstrukció szakmai tartalma
A konstrukció szakmai
tekintetében feladatkörrel rendelkező
tartalmáért felelős miniszter
további miniszter

0,00

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

nemzeti fejlesztési miniszter

0,00

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

nemzeti fejlesztési miniszter

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

nemzeti fejlesztési miniszter

0,00

0,00

0,00

5,87

2,21

0,00
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Dél-alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma

68212

I. Prioritás bemutatása: 4. prioritás: Humáninfrastruktúra fejlesztés

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás közvetlenül hozzájárul a régióban élők, a szociálisan veszélyeztetett társadalmi csoportok életminőségének javításához. Cél a kedvezőtlen tendenciák mérséklése az alapszolgáltatások
kiépítése és színvonalának emelése, a prevenciót szolgáló eszközök és eljárások elterjesztése, az ellátások differenciáltabb és területileg kiegyenlítettebb megszervezése révén.
A régió közszolgáltatási szektorának, intézményrendszerének fejlesztése a humán erőforrások minőségi erősödéséhez hozzájáruló közoktatási-művelődési, valamint egészségügyi és szociális
szolgáltatási infrastruktúra, valamint az e-közigazgatás fejlesztése révén.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011

2012

2013

Összesen
9,44

7,21
2,23
0,00
Tartalék (Mrd Ft):
0,00
ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010

4.

2011

36,61

0,00

2012
7,17

2013
2,27

2014-2015

Összesen

0,00

46,05

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

Konstrukció
kódja

4.1.1.

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(MrdFt)
2011

2012

Alap és járóbeteg ellátás
fejlesztése

Konstrukció célja

2013
A konstrukció 2011-13-ban nem indul

A konstrukció szakmai tartalma
A konstrukció szakmai
tekintetében feladatkörrel rendelkező
tartalmáért felelős miniszter
további miniszter
emberi erőforrások minisztere

Rehabilitációs és hosszú idejű
ápolási ellátás fejlesztése

2,36

0,47

0,00

4.1.3.

Szociális ellátás fejlesztése

2,50

0,59

0,00

Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellásátok,
bölcsődék infrastrukturális fejlesztése.

4.2.1

Oktatásfejlesztés

2,35

1,17

0,00

Közoktatási infrastruktúra fejlesztése. A konstrukció keretében
óvodai feladatellátási helyek - kapacitásbővítéssel egybekötött - emberi erőforrások minisztere
fejlesztése támogatható.

4.3.1

Egyenlő esélyű hozzáférés a
közszolgáltatásokhoz
(Akadálymentesítés)

4.3.2

Térségi közigazgatási és
közszolgálati rendszerek
informatikai fejlesztése
4. Prioritás öszesen

A konstrukció 2011-13-ban nem indul

0,00

0,00

0,00

7,21

2,23

0,00

Térségi közigazgatási és közszolgáltatási rendszerek
informatikai fejlesztése.

emberi erőforrások minisztere

emberi erőforrások minisztere

emberi erőforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter
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4.1.2.

Rehabilitációs szakellátási helyek és hosszú idejű ápolás
fejlesztése valósul meg, a lakossági hozzáférés növelése és a
földrajzi-regionális és szakmai-tartalmi egyenlőtlenségeinek
csökkentése érdekében.
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Dél-alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
Az első intézkedés a régió városainak, valamint népesebb községeinek infrastrukturális fejlesztése. A tervezett támogatások feladata a települések fizikai megújítása mellett
a soft elemeket is alkalmazó, a lehetőségek szerint minél integráltabb fejlesztések megvalósítása és indukálása.
A második intézkedés a környezeti szempontú településfejlesztés, ezen belül a települések csapadék és belvízelvezetésének hatékony megoldása, illetve a korszerűtlen települési hulladéklerakók
rekultivációja.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011

2012

4,41

3,49

2013

Összesen
10,72

2,82

Tartalék (Mrd Ft):
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I. Prioritás bemutatása: 5. prioritás: Térségfejlesztési akciók

0,00

ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010

5.

2011

43,52

0,00

2012
6,09

2013
2,61

2014-2015
2,02

54,24

Összesen

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

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(MrdFt)
2011

2012

2013

0,00

0,95

1,82

5.1.1.

Integrált szociális
városrehabilitáció

5.1.2.

Város- és városrész megújítási
akciók

5.1.3.

A régiós civil szervezetek
infratsrukturális feltételeinek
fejlesztése

0,53

0,13

5.2.1.

Környezeti értékeink védelme
környezetbiztonság

3,87

4,41

5. prioritás összesen

Akcióterv 2011-2013 ÖSSZESEN (Mrd Ft)

A lakóterületek által érintett akcióterületek fizikai megújítása és
a társadalmi kohézió együttes erősítése.

A konstrukció szakmai tartalma
A konstrukció szakmai
tekintetében feladatkörrel rendelkező
tartalmáért felelős miniszter
további miniszter

belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

0,00

A konstrukció alapvető célja, hogy a valós, közcélú, illetve a
régió fejlődése szempontjából kiemelkedő fontosságú, eddigi
tevékenységükkel már alapvető közcélú feladataikat
bizonyítottan és tartósan ellátó non-profit szervezetek, a
tevékenységük megfelelő szintű ellátásához elengedhetetlenül
szükséges infrastruktúrával rendelkezzenek.

közigazgatási és igazságügyi
miniszter

emberi erőforrások minisztere

2,42

1,00

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

5.2.1/A,B
belügyminiszter,
5.2.1/ C,E
vidékfejlesztési miniszter

5.2.1/A
vidékfejlesztési miniszter

3,49

2,82

A konstrukció 2011-13-ban nem indul

82,40
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2. melléklet az 1693/2013. (X. 2.) Korm. határozathoz

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

Dél-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás tartalma
A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások
által igénybe vett tanácsadás; az újonnal létrejött, s a már működő klaszterek, együttműködések, kísérleti akció.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011

2012

2013

6,42

2,86

0,00

Tervezett ESZA arány:

Összesen
9,28
max 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

1.

2007-2010

2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

17,75

1,09

5,50

2,69

0,00

27,03

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

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető
kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

Konstrukció célja

A konstrukció szakmai tartalmáért
felelős miniszter

nemzetgazdasági miniszter

2013

Üzleti infrastruktúra fejlesztése

6,42

2,86

0,00

1.1.2.

Vállalati tanácsadás

0,00

0,00

0,00

A vállalkozás fejlesztését szolgáló alap- és emeltsztintű
tanácsadás igénybevételének támogatása KKV-k számára.

nemzetgazdasági miniszter

1.1.3

Vállalati együttműködések és klaszterek
támogatása

0,00

0,00

0,00

A vállalkozások más vállalkozásokkal, valamint oktatási
intézményekkel, K+F intézményekkel és egyéb helyi gazdasági
szereplőkkel klaszter formában megvalósuló együttműködéseinek
fejlesztése, illetve létrejöttének előmozdítása, szem előtt tartva a
versenyképesség növelését és az innováció orientált fejlesztések
elősegítését.

nemzetgazdasági miniszter

6,42

2,86

0,00
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1.1.1.

Ipari park címmel rendelkező ipari parkok fejlesztése.
Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött – építése,
bővítése és fejlesztése.
Barnamezős területek fejlesztése.
Munkahelyteremtéssel egybekötött telephelyfejlesztés
támogatása.
Széchenyi Tőkealap Kezelő működtetése a helyi foglalkoztatás
szempontjából jelentős, de forráshiánnyal küzdő vállalkozások
fejlesztésére.

1. Prioritás összesen

A konstrukció szakmai tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező további miniszter

1/5

Prioritás tartalma
A Dél-dunántúli régió turisztikai magterületei által lefedett tutisztikai attrakciók, a régióba látogató turisták minőségi fogadására alkalmas kereskedelmi szálláshelyek, illetve a turisztikai
szereplők együttműködésének fejlesztésére irányul a prioritás három fő tématerülete.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011

2012

2013

Összesen

1,36

21,78

7,18

30,32

Tervezett ESZA arány:

max 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2.

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010

2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

21,86

0,40

8,98

21,94

0,00

53,19
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Dél-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

I. Prioritás bemutatása: 2. prioritás: A turisztikai potenciál erősítése a régióban
1. Prioritás tartalma

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

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető
kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

2013

Konstrukció célja

A konstrukció szakmai tartalmáért
felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező további miniszter

emberi erőforrások minisztere

2.1.1.

Komplex turisztikai termékcsomagok
kialakítása

1,00

17,04

7,18

Turisztikai vonzerők illetve attrakciók létrehozásán, meglevők
fejlesztésén, valamint turisztikai szolgáltatások kialakításán és
fejlesztésén keresztül a hazai turizmus szektor
versenyképességének erősítése, a turizmusból származó
jövedelmek növelése és munkahelyek teremtése.

nemzetgazdasági miniszter

2.1.2.

Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások
fejlesztése

0,00

4,08

0,00

Üzleti célú szálláshelyek fejlesztésén keresztül a szálláshelyek
szolgáltatási színvonalának emelése, kapacitáskihasználtságuk
javítása, a szálláshely működéséből származó árbevételek
növelése, ezáltal a jövedelemtermelő képesség növelése.

nemzetgazdasági miniszter

2.1.3.

Turizmusban érintett szereplők
együttműködésének ösztönzése

0,36

0,66

0,00

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

nemzetgazdasági miniszter

1,36

21,78

7,18

2. Prioritás összesen
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Dél-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013
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I. Prioritás bemutatása: 3. prioritás: Humán közszolgáltatások fejlesztése
1. Prioritás tartalma
Prioritás tartalma
A humán szolgáltatások minőségének és elérhetőségének javítása - kiemelten a leszakadó és hátrányos helyzetű térségekben - komplex szolgáltatásokat nyújtó integrált kis- és
mikrotérségi humán szolgáltató hálózatok és központjaik kialakításával, a bevont hátrányos helyzetű személyek számának növelése a fenntartható szociális foglalkoztatásban,
közintézmények akadálymentesítésének és az e-közigazgatás fejlesztéseinek támogatása.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
4,72

3,93

Összesen
10,96

2,31

Tervezett ESZA arány:

max 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010

3.

2011

32,09

0,50

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2012
2013
2014-2015
5,98

4,48

Összesen
43,05

0,00

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

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető
kerete
(Mrd Ft)
2011

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

2012

Akadálymentesítés
Integrált kis- és mikrotérségi oktatási
hálózatok és központjaik fejlesztése

Konstrukció célja

2013
A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

0,00

3,28

0,00

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

Egészségügyi és szociális ellátás
fejlesztése

4,72

0,64

2,31

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

E-közigazgatás fejlesztése

0,00

0,00

0,00

Térségi közigazgatási és közszolgáltatási rendszerek informatikai
fejlesztése.

4,72

3,93

2,31

3. Prioritás összesen

A konstrukció szakmai tartalmáért
felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező további miniszter

emberi erőforrások minisztere

emberi erőforrások minisztere

emberi erőforrások minisztere

emberi erőforrások minisztere

közigazgatási és igazságügyi miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter
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Prioritás tartalma
A prioritás a régió városhálózatának erősítését a városok üzleti és szolgáltatási funkcióinak erősítésével, a leértékelődő városi területek és főképp romák által lakott telepek fenntartható
társadalmi, környezeti megújulásának elősegítésével, közösségi és szociális funkciók megjelenésének támogatásával kívánja elérni. Pécs 2010 EKF programhoz kapcsolódó kulturális
alapú városfejlesztési és rehabilitációs projektek megvalósításával kívánja erősíteni fejlesztési pólus szerepét.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
0,00

0,11

Összesen
1,13

1,02

Tervezett ESZA arány:

max 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

4.

2007-2010

2011

52,90

0,00

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2012
2013
2014-2015
0,00

1,59

0,00

Összesen
54,48
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Dél-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

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

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

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető
kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

2013

Konstrukció célja

A konstrukció szakmai tartalmáért
felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező további miniszter

4.1.1.

Városfejlesztési akciók támogatása

0,00

0,11

0,00

Funkcióbővítő típusú integrált városrehabilitációs projektek
megvalósítása.

belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

4.1.2.

Leromlott városi területek közösségi célú
integrált rehabilitációja

0,00

0,00

1,02

Szociális célú városrehabilitációs projektek megvalósítása.

belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

4.1.3.

Pécs EKF 2010 program kiemelt
projektjeinek megvalósítása

0,00

0,00

0,00

A leértékelődő városi területek fenntartható társadalmi, környezeti
megújulásának elősegítése, közösségi és szociális funkciók
megjelenésének támogatásával.

belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

0,00

0,11

1,02

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

I. Prioritás bemutatása: 5. prioritás: Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés
1. Prioritás tartalma
Prioritás tartalma
A prioritás támogatást nyújt az elsősorban munkahelyek, térségi központok, közszolgáltatások elérését elősegítő 4 és 5 számjegyű közutak, valamint az önkormányzati utak, a
hivatásforgalmú kerékpárutak fejlesztéséhez, és a közösségi közlekedés infrastrukturális feltételeinek javításához, fejlesztéséhez. A prioritás célja továbbá a környezetvédelmi
infrastrukturális ellátottság és a környezetbiztonság javítása a fenntartható környezethasználat érdekében.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011

2012

2013

21,79

6,92

0,00

Tervezett ESZA arány:

Összesen
28,71
max 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010

2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

37,26

3,98

10,64

14,09

0,00

65,97

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

5.

5.1.1.

Konstrukció neve

Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető
kerete
(Mrd Ft)

A konstrukció szakmai tartalmáért
felelős miniszter

0,00

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

nemzeti fejlesztési mniszter

nemzeti fejlesztési mniszter

nemzeti fejlesztési mniszter

2012

2013

0,85

0,00

5.1.2.

A közösségi közlekedés színvonalának a
javítása

0,00

0,92

0,00

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

5.1.3.

A hálózati jelentőségű mellékúthálózat
fejlesztése

19,36

0,00

0,00

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

5.1.4.

A kistelepülések szennyvízkezelésének
fejlesztése

0,00

0,00

0,00

A konstrukció célja a kistelepülések szennyvízkezelésének
fejlesztése, a települések környezetbiztonságának növelése.

5.1.5.

Környezeti veszélyelhárítás

1,59

6,00

0,00

A konstrukció célja a helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi
rendszerek fejlesztése.

21,79

6,92

0,00

5. Prioritás összesen

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

80,39

A konstrukció szakmai tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező további miniszter

vidékfejlesztési miniszter

belügyminiszter

5.1.5/B
vidékfejlesztési miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
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Konstrukció célja

2011

I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés

Észak-Alföldi Operatív Program
Akcióterv	
  2011-‐2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás támogatást nyújt ipari területek infrastrukturális fejlesztéséhez, kis- és középvállalkozások telephelyfejlesztéséhez. Támogatja a kis- és középvállalkozások együttműködését és a klaszterek kialakítását, a KKV-k
számára tanácsadási lehetőséget biztosít. A prioritás hozzájárul a K+F eredmények gyakorlatba való átültetéséhez és támogat kísérleti jellegű fejlesztéseket.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
8,89
22,81
0,00
Tartalék: 0 Mrd Ft
ESZA tervezett arány a prioritás keretéből max.10 %

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
2007-2010

2011

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

20,56

1.

5,38

2012

12,56

1.1.2.

A régió vállalkozásai üzleti
hátterének fejlesztése

31,70

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2013
2014-2015

13,76

8,89

2012

22,34

Vállalati együttműködések és
klaszterek támogatása

Összesen

0,00

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)
2011

1.1.1.

Összesen

52,26

Konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

Ipari park címmel rendelkező ipari parkok fejlesztése
Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött – építése,
bővítése és fejlesztése
Barnamezős területek fejlesztése
Munkahelyteremtéssel egybekötött telephelyfejlesztés támogatása
Széchenyi Tőkealap Kezelő működtetése a helyi foglalkoztatás
szempontjából jelentős, de forráshiánnyal küzdő vállalkozások
fejlesztésére.

nemzetgazdasági miniszter

2013

0,00

A konstrukció 2011-13-ban nem indul.

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

nemzetgazdasági miniszter

1.1.3

A régió innovációs
potenciáljának fejlesztése

0,00

0,47

0,00

A vállalkozás fejlesztését szolgáló alap- és emeltsztintű
tanácsadás igénybevételének támogatása KKV-k számára.

nemzetgazdasági miniszter

1.1.4.

Vállalati Tanácsadás

0,00

0,00

0,00

A vállalkozás fejlesztését szolgáló alap- és emeltsztintű
tanácsadás igénybevételének támogatása KKV-k számára.

nemzetgazdasági miniszter

8,89

22,81

0,00

1. Prioritás összesen
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3. melléklet az 1693/2013. (X. 2.) Korm. határozathoz

68219
1/5

Észak-Alföldi Operatív Program
Akcióterv	
  2011-‐2013

1. Prioritás tartalma

68220

I. Prioritás bemutatása: 2. prioritás: Turisztikai célú fejlesztések

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás támogatást nyújt az egészségturizmushoz, a természeti és környezeti értékek bemutatását elősegítő öko- és aktív turizmushoz, a kulturális és örökségturizmushoz, és rendezvényturizmushoz kapcsolódó
infrastrukturális és szolgáltatás fejlesztésekhez. Támogatja a turisztikai attrakciókhoz illeszkedő szálláshelyek fejlesztését, szolgáltatási körének bővítését,
valamint a régió turizmusát szolgáló helyi és térségi desztináció-menedzsment szervezetek létrehozását.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011

2012

2013

Összesen
37,68

2,04
35,53
0,10
Tartalék: 0 Mrd Ft
ESZA tervezett arány a prioritás keretéből max.10 %

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2.

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 274,3 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010

2011

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

27,48

0,78

2012

23,22

2013

13,68

2014-2015

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)
2011

2012

2013

65,16

Konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

Turisztikai vonzerők illetve attrakciók létrehozásán, meglevők
fejlesztésén, valamint turisztikai szolgáltatások kialakításán és
fejlesztésén keresztül a hazai turizmus szektor
versenyképességének erősítése, a turizmusból származó
jövedelmek növelése és munkahelyek teremtése.

nemzetgazdasági miniszter

0

Üzleti célú szálláshelyek fejlesztésén keresztül a szálláshelyek
szolgáltatási színvonalának emelése, kapacitáskihasználtságuk
javítása, a szálláshely működéséből származó árbevételek
növelése, ezáltal a jövedelemtermelő képesség növelése

nemzetgazdasági miniszter

0,20

0

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

nemzetgazdasági miniszter

35,53

0,10

2.1.1.

Versenyképes turisztikai termékés attrakciófejlesztés

2,00

30,19

0,102

2.1.2.

Szálláshelyek és szolgáltatások
minőségi fejlesztése

0,00

5,15

2.1.3.

Desztináció-menedzsment
fejlesztés

0,04
2,04

2. Prioritás összesen

Összesen

0,00

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter
emberi erőforrások minisztere
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Észak-Alföldi Operatív Program
Akcióterv	
  2011-‐2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás keretében a társadalmi mobilitás környezettudatos fejlesztése érdekében támogatni kívánjuk az elsősorban a munkahelyek, térségi központok, közszolgáltatások és turisztikai attrakciók megközelíthetőségét
szolgáló 4 és 5 számjegyű közutak, az önkormányzati bel- és külterületi utak, a hivatásforgalmú kerékpárutak fejlesztését, valamint a közösségi közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítását.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
27,85
3,50
0,00
Tartalék: 0 Mrd Ft
ESZA tervezett arány a prioritás keretéből max.10 %

Összesen
31,35

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010

2011

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

28,69

3.

3.1.1.

0,36

4 és 5 számjegyű közutak
fejlesztése

2012

19,44

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2013
2014-2015

11,55

Összesen

0,00

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(Mrd Ft)

60,04

Konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

2011

2012

2013

19,82

0,96

0,00

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

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

3.1.2.

Önkormányzati utak fejlesztése

5,27

0,00

0,00

Önkormányzati tulajdonú és kezelésű belterületi útszakaszok,
belső tehermentesítő utak építése, fejlesztése,
közlekedésbiztonsági célú átépítése, meglévő kiszolgáló utak
gyűjtőúttá fejlesztése a közszolgáltatások könnyebb és gyorsabb
elérése, valamint a központi lakott területek tehermentesítése
érdekében. További cél a nehezen elérhető településrészek és a
városközpontok kapcsolatának, és a településrészek
megközelíthetőségének javítása.

3.1.3.

Kerékpárforgalmi hálózat
fejlesztése

2,76

0,90

0,00

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

nemzeti fejlesztési miniszter

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

nemzeti fejlesztési miniszter

3.1.4.

Közösségi közlekedés
infrastrukturális fejlesztése

1,64

0,00

27,85

3,50

0,00

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

68221

3. Prioritás összesen

0,00
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I. Prioritás bemutatása: 3. prioritás: Közlekedési feltételek javítása

3/5

Észak-Alföldi Operatív Program
Akcióterv	
  2011-‐2013

1. Prioritás tartalma

68222

I. Prioritás bemutatása: 4. prioritás: Humán infrastruktúra fejlesztések
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás támogatást nyújt az óvodai, alap- és középfokú oktatási intézmények épületeinek, a helyi szinten biztosítandó egészségügyi alapellátás szakellátás, valamint az egészségügyi rehabilitáció infrastrukturális
fejlesztésére. A prioritás keretében támogatható továbbá elektronikus közigazgatás, az alap és nappali szociális és gyermekjóléti ellátás infrastrukturális fejlesztése.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
9,38
9,36
0,00
Tartalék: 0 Mrd Ft
ESZA tervezett arány a prioritás keretéből max.10 %

Összesen
18,74

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010

2011

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

48,65

4.
4.1.1.

0,00

Oktatási-nevelési intézmények
fejlesztése

2012
11,63

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2013
2014-2015
7,12

Összesen

0,00

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(Mrd Ft)

67,40

Konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

közigazgatási és igazságügyi
miniszter

2011

2012

2013

2,00

4,56

0,00

Energiatakarékos és korszerű közoktatási intézmények kialakítása,
meglévő intézmények akadálymentes felújítása, bővítése,
modernizációja, többfunkcióssá és
energiatakarékossá tétele.
Épület/rész akadálymentes építése, felújítása, átépítése, bővítése.

emberi erőforrások minisztere

emberi erőforrások minisztere

emberi erőforrások minisztere

Egészségügyi intézmények
fejlesztése

4,06

4,65

0,00

4.1.3.

Szociális ellátás fejlesztése

3,32

0,16

0,00

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális fejlesztése.
Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának
növelése.

4.1.4.

Közösségi intézmények
fejlesztése

A konstrukció 2011-13-ban nem indul.

emberi erőforrások minisztere

4.1.5.

Akadálymentesítés

A konstrukció 2011-13-ban nem indul.

emberi erőforrások minisztere

4.1.6.

Térségi közigazgatási és
közszolgáltatási rendszerek
informatikai fejlesztése

A konstrukció 2011-13-ban nem indul.

nemzeti fejlesztési miniszter

4. Prioritás összesen

9,38

9,36

0,00

közigazgatási és igazságügyi
miniszter
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4.1.2.

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

4/5

Észak-Alföldi Operatív Program
Akcióterv	
  2011-‐2013
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

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

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
7,83
25,78
0,30
Tartalék: 0 Mrd Ft
ESZA tervezett arány a prioritás keretéből max.10 %

Összesen
33,91

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010
54,99

2011
0,00

5.
Konstrukció
kódja

2012

12,52

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2013
2014-2015

21,39

Összesen

0,00

88,90

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
Konstrukció neve

Konstrukció célja
2011

2012

2013

5.1.1.

Város- és településfejlesztési
akciók

0,00

13,55

0,30

A lakóterületek által érintett akcióterületek fizikai megújítása és a
társadalmi kohézió együttes erősítése. A leértékelődő városi
területek fenntartható társadalmi, környezeti megújulásának
elősegítése, közösségi és szociális funkciók megjelenésének
támogatásával.

5.1.2.

Környezeti értékek védelme,
környezetbiztonság

7,00

12,23

0,00

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

5.1.3.

A régiós civil szervezetek
infrastrukturális feltételeinek
fejlesztése

0,83

0,00

0,00

A konstrukció célja, hogy a régió fejlődése szempontjából
kiemelkedő fontosságú tevékenységet ellátó non-profit
szervezetek tevékenységük megfelelő színvonalú ellátásához
szükséges infrastrukturális fejlesztéseit támogassa.

7,83

25,78

0,30

5. Prioritás összesen
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I. Prioritás bemutatása: 5. prioritás: Város- és térségfejlesztés
1. Prioritás tartalma

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

5.1.2/B, C, D2, D3
vidékfejlesztési miniszter,
5.1.2/D1
belügyminiszter

5.1.2/D2, D3
belügyminiszter

közigazgatási és igazságügyi
miniszter

Észak-Alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013 ÖSSZESEN (Mrd Ft)

153,38

68223
5/5

68224

4. melléklet az 1693/2013. (X. 2.) Korm. határozathoz

I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Versenyképes helyi gazdaság megteremtése

Észak-Magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

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

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011

2012

2013

Összesen
24,87

15,80
4,65
4,42
Tartalék (Mrd Ft):
0,00
ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010

2011

24,87

1.

0,00

2012
11,77

2013
8,67

2014-2015

Összesen

4,42

49,74

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

1.1.1.

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető
kerete
(MrdFt)
2011

Regionális kiegyensúlyozott,
térségi és helyi jelentőségű ipari
területek fejlesztése

15,80

2012

4,17

Konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

Ipari park címmel rendelkező ipari parkok fejlesztése
Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött –
építése, bővítése és fejlesztése.
Barnamezős területek fejlesztése.
Munkahelyteremtéssel egybekötött telephelyfejlesztés
támogatása .
Széchenyi Tőkealap Kezelő működtetése a helyi
foglalkoztatás szempontjából jelentős, de forráshiánnyal küzdő
vállalkozások fejlesztésére.

nemzetgazdasági miniszter

2013

4,42

Vállalati tanácsadás

2011-13 időszakban nem kerül meghirdetésre

nemzetgazdasági miniszter

1.2.1.

Vállalati együttműködések és
klaszterek támogatása

2011-13 időszakban nem kerül meghirdetésre

nemzetgazdasági miniszter

1.3.1.

Régió innovációs potenciáljának
fejlesztése
1. Prioritás összesen

0,00

0,48

0,00

15,80

4,65

4,42

A régió komparatív előnyein alapuló innováció orientált
támogatási konstrukciók pilot típusú lebonyolítása.

nemzetgazdasági miniszter
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1.1.2.

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

1/5

Észak-Magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A természeti és kulturális értékeken alapuló termékek és szolgáltatások, illetve a turisztikai termékek szervezettségének minőségi javításával, a hálózati együttműködés
kialakításával a program hozzájárul a látogatószám és a vendégéjszakák növekedéséhez, a turisztikai szektor jövedelemtermelő képességének javításához, új munkahelyek
teremtéséhez, valamint az erőforrások fenntartható hasznosításához.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
3,98
Tartalék (Mrd Ft):

30,45

0,88

Összesen
35,31

0,00

ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%
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I. Prioritás bemutatása: 2. prioritás: Turisztikai potenciál erősítése

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2.

2007-2010

2011

33,14

0,97

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2012
2013
2014-2015
21,41

12,94

0,00

Összesen
68,45

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

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető
kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

2013

Konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

emberi erőforrások minisztere

2.1.1.

Versenyképes turisztikai termékés attrakciófejlesztés

3,76

25,49

0,88

Turisztikai vonzerők illetve attrakciók létrehozásán, meglevők
fejlesztésén, valamint turisztikai szolgáltatások kialakításán és
fejlesztésén keresztül a hazai turizmus szektor
versenyképességének erősítése, a turizmusból származó
jövedelmek növelése és munkahelyek teremtése.

nemzetgazdasági miniszter

2.2.1.

Szálláshelyek és szolgáltatások
minőségi fejlesztése

0,00

4,62

0,00

Üzleti célú szálláshelyek fejlesztésén keresztül a szálláshelyek
szolgáltatási színvonalának emelése,
kapacitáskihasználtságuk javítása, a szálláshely működéséből
származó árbevételek növelése, ezáltal a jövedelemtermelő
képesség növelése.

nemzetgazdasági miniszter

2.3.1.

Turisztikai Desztináció
Menedzsment fejlesztése

0,22

0,34

0,00

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

nemzetgazdasági miniszter

3,98

30,45

0,88

2. Prioritás öszesen
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Észak-Magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma

68226

I. Prioritás bemutatása: 3. prioritás: Településfejlesztés, környezetfejlesztés

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 falvak esetében helyi településfejlesztési akciók végrehajtását, és a települések környezetbiztonságának növelését.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2012
2013

2011
8,36
Tartalék (Mrd Ft):

7,59

Összesen
16,25

0,30
0,00

ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

3.

2007-2010

2011

2012

72,54

0,00

11,46

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2013
2014-2015
4,49

Összesen
88,79

0,30

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

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető
kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

2013

Konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

Szociális célú városrehabilitáció

0,000

3,818

0,000

Az elmaradott kistérségek szegregációjának
megakadályozása, a kistelepülések népességmegtartóképességének javítása.

belügyminiszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter
emberi erőforrások minisztere

3.1.2.

Funkcióbővítő városrehabilitáció

0,000

0,000

0,301

A városközponti területek által érintett akcióterületek fizikai
megújítása és a társadalmi kohézió együttes erősítése.

belügyminiszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter
emberi erőforrások minisztere

3.1.3.

Kisléptékű településfejlesztés
vidékfejlesztési program
kiegészítésére

1,960

2,662

0,000

belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

3.2.1.

Környezeti értékeink védelme,
környezetbiztonság

5,800

1,079

0,000

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

3.2.1/A,B
vidékfejlesztési miniszter
3.2.1./C,D,F
belügyminiszter

3.2.1./C,D,F
vidékfejlesztési miniszter

3.3.1.

Civilszervezetek fejlesztése

0,600

0,028

0,000

A konstrukció célja, hogy a régió fejlődése szempontjából
kiemelkedő fontosságú tevékenységet ellátó non-profit
szervezetek tevékenységük megfelelő színvonalú ellátásához
szükséges infrastrukturális fejlesztéseit támogassa.

8,360

7,587

0,301

3.Prioritás összesen

Elsősorban önkormányzati tulajdonú belterületi földutak
szilárdburkolatú úttá való
fejlesztése, belterületi utak korszerűsítése, közösségiterek,
ESZA típusú tevékenységek.

közigazgatási és igazságügyi
miniszter

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 162. szám

3.1.1.

3/

Észak-Magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás kiterjed az egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást, rehabilitációt, hosszú idejű ápolási ellátást, szociális alapszolgáltatást és gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények, óvodák,
valamint alap- és középfokú oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére, valamint az e-közigazgatás fejlesztésére.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
9,03
16,53
0,50
Tartalék (Mrd Ft):
0,00
ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
2007-2010

2011

42,40

4.

0,00

2012

16,92

Összesen
26,06

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2013
2014-2015
8,64

0,50
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I. Prioritás bemutatása: 4. prioritás: Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése

Összesen
68,46

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

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

4.1.1.

Egészségügyi alapellátás és
járóbeteg szakellátás fejlesztése

4.1.2.

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető
kerete
(Mrd Ft)
2011
2012
2013

Konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

0,00

6,32

0,00

Orvosi rendelők és egészségházak, valamint járóbeteg
szakellátás fejlesztése.

emberi erőforrások minisztere

Rehabilitációs ellátás fejlesztése

4,53

0,15

0,00

Rehabilitációs szakellátási helyek fejlesztése a lakossági
hozzáférés növelése és a
földrajzi-regionális és szakmai-tartalmi egyenlőtlenségeinek
csökkentése érdekében.

emberi erőforrások minisztere

4.2.1.

Szociális ellátás fejlesztése

2,50

2,68

0,00

Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellásátok,
bölcsődék infrastrukturális fejlesztése.

emberi erőforrások minisztere

4.2.2.

Akadálymentesítés

4.3.1

Oktatásfejlesztés

2,00

7,39

0,00

Közoktatási infrastruktúra fejlesztése. Energiatakarékos és
korszerű közoktatási intézmények kialakítása, meglévő
intézmények akadálymentes felújítása, bővítése,
modernizációja, többfunkcióssá és energiatakarékossá tétele.

emberi erőforrások minisztere

közigazgatási és igazságügyi miniszter

4.3.2

Térségi közigazgatási és
közszolgálati rendszerek
informatikai fejlesztése

0,00

0,00

0,50

Térségi közigazgatási és közszolgálati rendszerek informatikai
fejlesztése

nemzeti fejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

9,03

16,53

0,50

4. Prioritás összesen

2011-13 időszakban nem kerül meghirdetésre

emberi erőforrások minisztere
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Észak-Magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma

68228

I. Prioritás bemutatása: 5. prioritás: Térségi közlekedés fejlesztése

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A jelentős gazdasági potenciállal rendelkező területek és turisztikai attrakciós célpontok, a kistérségek központi településeinek és a gyorsforgalmi utak elérhetőségének a javítása, ami hozzájárulhat a
munkahelyek és a közszolgáltatások jobb elérhetőségéhez.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
12,76
0,00
0,00
Tartalék (Mrd Ft):
0,00
ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010

2011

18,11

1,21

2012

10,09

Összesen
12,76

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2013
2014-2015
1,45

0,00

Összesen
30,86

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

5.

Konstrukció
kódja

5.1.1

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető
kerete
(Mrd Ft)
2011

Közúti elérhetőség javítása

12,09

2012

0,00

Konstrukció célja

2013

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

5.1.2

Közösségi közlekedés fejlesztése

0,00

0,00

0,00

5.1.3

Kerékpár-forgalmi hálózat
fejlesztése

0,67

0,00

0,00

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

12,76

0,00

0,00

Észak-Magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013 ÖSSZESEN (Mrd Ft)

115,24

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter
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0,00

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

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

5. Prioritás összesen

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

5/5

I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés
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5. melléklet az 1693/2013. (X. 2.) Korm. határozathoz

Közép-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás; az
újonnan létrejött és a már működő klaszterek, együttműködések. Az innováció terjedése, fejlesztése érdekében innováció menedzsment szolgáltatások nyújtására igényelhető támogatás.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
8,51
Tervezett ESZA arány (%):

3,87

Összesen
12,38

0,00

max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010
17,28

1.

2011
0,00

2012
6,60

2013
5,78

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2014-2015

Összesen
29,66

0,00

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

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető
kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

2013

Konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

1.1.1.

Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó
telephelyi, iparterületi infrastruktúra
kialakítása

8,51

3,87

0,00

Ipari park címmel rendelkező ipari parkok fejlesztése.
Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött – építése, bővítése és fejlesztése.
Barnamezős területek fejlesztése.
Munkahelyteremtéssel egybekötött telephelyfejlesztés támogatása.
Széchenyi Tőkealap Kezelő működtetése a helyi foglalkoztatás szempontjából jelentős, de
forráshiánnyal küzdő vállalkozások fejlesztésére.

nemzetgazdasági miniszter

1.2.1.

Klaszterek létrejöttének és fejlődésének
ösztönzése

0,00

0,00

0,00

A vállalkozások más vállalkozásokkal, valamint oktatási intézményekkel, K+F intézményekkel és egyéb
helyi gazdasági szereplőkkel klaszter formában megvalósuló együttműködéseinek fejlesztése, illetve
létrejöttének előmozdítása, szem előtt tartva a versenyképesség növelését és az innováció orientált
fejlesztések elősegítését.

nemzetgazdasági miniszter

1.3.1.

Technológia-transzfer és helyi
kezdeményezések támogatása

1.4.1.

Vállalkozói tanácsadás támogatása
1. Prioritás összesen

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.
0,00

0,00

0,00

8,51

3,87

0,00

A vállalkozás fejlesztését szolgáló alap- és emeltsztintű tanácsadás igénybevételének támogatása KKVk számára.

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

nemzetgazdasági miniszter
nemzetgazdasági miniszter
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I. Prioritás bemutatása: 2. prioritás: Turizmusfejlesztés

Közép-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás egyrészt a régió turisztikai kínálati portfoliójának komplex és integrált fejlesztését, valamint a turisztikai és szabadidős szolgáltatások minőségi és mennyiségi fejlesztését célozza meg. Másrészt magába foglalja a
turisztikai szereplők együttműködésén alapuló fejlesztéseket, és a közös, helyi és térségi szintű desztináció-marketing folyamatos ellátásához szükséges háttér biztosítását.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
1,79
Tervezett ESZA arány (%):

13,16

Összesen
16,75

1,80

max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

2.

2007-2010
26,11

2011
0,92

2012
2,20

2013

13,63

2014-2015

Összesen

0,00

42,87

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

Konstrukció neve

2.1.1.

Kiemelt és integrált vonzerő-, termék- és
infrastruktúra-fejlesztések támogatása

2.1.2.

Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat
értékét növelő egyéb szolgáltatások
infrastrukturális és minőségi fejlesztése

2.2.1.

Térségi és helyi turisztikai együttműködési
rendszerek, fejlesztése
2. Prioritás összesen

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető
kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

2013

1,40

12,89

1,80

Konstrukció célja

Turisztikai vonzerők illetve attrakciók létrehozásán, meglevők fejlesztésén, valamint turisztikai
szolgáltatások kialakításán és fejlesztésén keresztül a hazai turizmus szektor versenyképességének
erősítése, a turizmusból származó jövedelmek növelése és munkahelyek teremtése.

A konstrukció 2011-13-ban nem indul

0,39

0,27

0,00

1,79

13,16

1,80

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

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

nemzetgazdasági miniszter
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I. Prioritás bemutatása: 3. prioritás: Fenntartható településfejlesztés

Közép-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritási tengely fő célja a régió településeinek hálózatszerű fejlesztése, elsősorban azok gazdasági és közösségi célú, valamint szociális szempontokat is figyelembe vevő fizikai és funkcionális megújítása révén. A
prioritás feladata az elsődleges térségi dinamizáló tényezőként felfogható város és térségére gyakorolt hatás ösztönzése, a város és térsége közötti kiegyensúlyozott, harmonikus kapcsolat elérése, egészségesebb
lakókörnyezet megteremtése, a városok belső problémáinak kezelése.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
1,10
Tervezett ESZA arány (%):

6,85

Összesen
9,88

1,93

max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

3.

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
16,72

2011
0,00

2012
0,68

2013
9,20

2014-2015

Összesen
26,60

0,00

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

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető
kerete
(Mrd Ft)

Konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

2011

2012

2013

3.1.1.

Település (al)központok kialakítása,
értékmegőrző rehabilitációja

1,10

6,85

1,31

A városközpontok és városi alközpontok értékmegőrző fejlesztése.
A kistelepülések tudatos fejlesztése, élhető és örökségvezérelt települési környezet kialakítása.

belügyminiszter

3.2.1.

Leromlott vagy leromlással veszélyeztetett
városrészek rehabilitációja (20 000 fő feletti
városok, megyei jogú városok kivételével)

0,00

0,00

0,63

A szociálisan leromlott lakóterületek és szegregátumok akcióterületi alapú megújítása a fizikai
környezet és a társadalmi kohézió együttes erősítése által.

belügyminiszter

1,10

6,85

1,93

3. Prioritás összesen

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

emberi erőforrások minisztere

emberi erőforrások minisztere
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I. Prioritás bemutatása: 4. prioritás: Közlekedés- és környezetfejlesztés

Közép-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás különböző infrastrukturális elemek fejlesztésének együttes kezelésével a régió társadalmi és gazdasági kohézióját, környezeti fenntarthatóságát szolgálja, a megközelíthetőség javításával mind az egyéni, mind a
közösségi közlekedés terén; a lakossági eredetű környezeti terhelés csökkentésével; a sürgős beavatkozást igénylő magaspartfalak stabilizációjával, a bel- és csapadékvízzel való gazdálkodás fejlesztésével, belterületeken a
bel- és csapadékvizek okozta károk csökkentésével.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011

20,87
Tervezett ESZA arány (%):

2012

2013

6,70

Összesen
27,57

0,00

max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010
26,02

2011
4,57

2012

10,74

2013

12,26

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2014-2015

Összesen
53,59

0,00

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

Konstrukció
kódja

4.

4.1.1.

Konstrukció neve

Környezeti értékek védelme,
környezetbiztonság növelése

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető
kerete
(MrdFt)
2011

2012

2013

1,38

4,50

0,00

Konstrukció célja

A konstrukción belül kialakított komponensek célja a 2000 LE alatti kistelepülések
szennyvízelvezetésének és –kezelésének fejlesztése, a balatoni és duna menti omlás- és
csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása, a helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi
rendszerek rekonstrukciója, valamint a környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek és az
önkormányzatok összehanagolt fenntarthatósággal kapcsolatos fejlesztéseinek támogatása.

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

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

4.1.1/A,B, F
vidékfejlesztési miniszter,
4.1.1/C, D, E
belügyminiszter

18,49

1,53

0,00

4.2.2.

Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése

1,00

0,67

0,00

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

nemzeti fejlesztési miniszter

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

nemzeti fejlesztési miniszter

Közösségi közlekedés fejlesztése

4. Prioritás összesen

0,00

0,00

0,00

20,87

6,70

0,00
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Kül- és belterületi utak fejlesztése

4.2.3.

4.1.1/D,E
vidékfejlesztési miniszter,
4.1.1/F
közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

4.2.1.

A konstrukció célja továbbá önkormányzati tulajdonú és kezelésű belterületi útszakaszok, belső
tehermentesítő utak építése, fejlesztése, közlekedésbiztonsági célú átépítése, meglévő kiszolgáló utak
gyűjtőúttá fejlesztése a közszolgáltatások könnyebb és gyorsabb elérése, valamint a központi lakott
területek tehermentesítése érdekében.

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 162. szám

I. Prioritás bemutatása: 5. prioritás: Humán-infrastruktúra fejlesztés

Közép-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás célja a közoktatás fejlesztése, az alapvető tudáselemek megszerezhetőségében meglevő minőségi és területi egyenlőtlenségek oldása; korszerű és hatékony egészségügyi és szociális ellátórendszer kialakítása;
az egészségügyi rehabilitáció intézményrendszerének fejlesztésea; közszolgáltatások – költséghatékony és fenntartható módon történő - hozzáférhetővé tétele a régió településein, akadálymentesítés az önkormányzati
szolgáltatások elérhetősége érdekében.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció*
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
2,07
Tervezett ESZA arány (%):

0,44

Összesen
2,51

0,00

max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010

5.

20,67

2011
0,00

2012
2,07

2013
0,44

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2014-2015

Összesen

0,00

23,18

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

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető
kerete*
(Mrd Ft)
2011

5.1.1.

Közoktatási infrastrukturális fejlesztés

5.2.1.

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése,
hatékonyságának növelése

5.2.2.

Kistérségi szinten elérhető szociális
alapszolgáltatások

5.3.1.

Közszolgáltatások elérését segítő
informatikai rendszerek

5.3.2.

Utólagos akadálymentesítés
5. Prioritás összesen

Közép-dunántúli Operatív Program

Akcióterv 2011-2013 ÖSSZESEN (Mrd Ft)

2012

Konstrukció célja

2013
A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

2,07

0,44

0,00

Rehabilitációs ellátás fejlesztése a lakossági hozzáférés növelése és a földrajzi-regionális és szakmaitartalmi egyenlőtlenségeinek csökkentése érdekében.

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.
0,00

0,00

0,00

Közszolgáltatások elérését segítő informatikai rendszerek fejlesztése.
A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

2,07

0,44

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

emberi erőforrások minisztere

emberi erőforrások minisztere

emberi erőforrások minisztere
emberi erőforrások minisztere

közigazgatási és igazságügyi miniszter

emberi erőforrások minisztere

0,00

69,09
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6. melléklet az 1693/2013. (X. 2.) Korm. határozathoz

I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése

Közép-magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritástengely a versenyképesség, elsősorban a tudásalapú társadalom innováció és vállalkozásorientált fejlesztéséhez járul hozzá. Elősegíti a régión belüli kohézió erősítését is – köszönhetően
a vállalati K+F és innovációs aktivitás növelésének, a vállalkozások fejlesztésének a helyi üzleti környezet támogatásának, valamint a visszatérítendő pénzügyi eszközök alkalmazásának.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
28,08
24,74
Tervezett ESZA/ERFA arány (%):
KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):

Összesen
65,64

12,82

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

max. 10%
nem releváns

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

2007-2010

2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

113,38

28,08

24,74

12,82

0,00

179,02

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

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

1.

2012

Konstrukció célja

2013

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

1.1.1.

Piacorientált kutatás-fejlesztési
tevékenység, valamint a K+F és technológiai
együttműködések fejlesztése

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

1.1.2.

Kutatási központok fejlesztése,
megerősítése

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzetgazdasági miniszter

1.1.3.

Innovációs és technológia parkok
támogatása, pólus innovációs klaszterek
támogatása

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzetgazdasági miniszter

1.1.4.

Vállalati innováció ösztönzése

Vállalkozások technológiai innovációs tevékenységeinek támogatása meglévő,
piacképes termékek (beleértve az alkatrészt és/vagy részegységet), szolgáltatások,
technológiák továbbfejlesztésével. További cél a vállalati K+F tevékenységek
dinamikus növekedésének biztosítása a konstrukció keretein belül. Innováció
menedzsment szakértők és tanácsadók képzése.

nemzetgazdasági miniszter

1.1.5.

Vállalati kutatás-fejlesztési profil erősítése
Vállalkozások beszállítói és technológiai
innovációs együttműködésének fejlesztése

1.1.6.

Vállalati technológia fejlesztés

11,28

10,87

13,80

0,00

8,82

nemzetgazdasági miniszter

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzetgazdasági miniszter

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzetgazdasági miniszter

Mikro-, kis- és középvállalkozások különféle belső fejlesztéseinek (pl. eszközvásárlás,
ingatlan-beruházás, marketing) támogatása új munkavállalók foglalkoztatásával és új
piacok szerezésével, amelynek keretében előnyben részesülnek az Új Széchenyi
Tervhez kapcsolódó fejlesztések.

nemzetgazdasági miniszter
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1.2.1.

6,90

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

1/6

Nemzetközi szolgáltatóközpontok
létrehozása, fejlesztése
Környezetvédelmi szempontú
technológiafejlesztés

1.2.3.
1.2.4.

Vállalati folyamatmenedzsment és
elektronikus kereskedelem támogatása

1.2.5.

0,00

0,00

Minőség-, környezet és egyéb irányítási
rendszerek, szabványok bevezetésének
támogatása
E-kereskedelem, és egyéb e-szolgáltatások
támogatása
Szélessávú körzethálózati fejlesztések
támogatása
Logisztikai központok és szolgáltatások
fejlesztése
Üzleti környezet tanácsadás

1.2.6.
1.2.7.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.

nemzetgazdasági miniszter

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzetgazdasági miniszter

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

vidékfejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Mikro-, kis- és középvállalkozások jövedelemtermelő képességének erősítése az
információs és kommunikációs technológiai (továbbiakban: IKT) megoldások hatékony
alkalmazásával a belső vállalati és a vállalatközi üzleti folyamatokban, a hazai
KKVszektor versenyképességének növekedésével.

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzetgazdasági miniszter

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzetgazdasági miniszter

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzetgazdasági miniszter

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzetgazdasági miniszter

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzetgazdasági miniszter

Munkahelyi körülmények megteremtése, illetve olyan szolgáltatások bevezetése,
amelyek biztosítják a hátrányos helyzetben lévő munkavállalók számára az egyenlő
esélyeket. Innováció menedzsment szakértők és tanácsadók képzése.

nemzetgazdasági miniszter

1.4.4.

Esélyegyenlőségi célcsoportok támogatása
a foglalkoztatásban

0,00

0,00

0,00

1.5.1.

KKV-k részére vállalkozás-, üzlet és
piacfejlesztési (tanácsadói) szolgáltatások
igénybevételének támogatása

0,00

0,00

0,00

1.5.2.

Gazdasági együttműködések és hálózatok
fejlesztése

0,00

0,00

0,00

A vállalkozások más vállalkozásokkal valamint oktatási intézményekkel, K+F
intézményekkel és egyéb helyi gazdasági szereplőkkel klaszter formában megvalósuló
együttműködéseinek fejlesztésének illetve létrejöttének előmozdítása, szem előtt
tartva a versenyképesség növelését és az innováció orientált fejlesztések
elősegítését.

nemzetgazdasági miniszter

Ipari park címmel rendelkező ipari parkok fejlesztése
Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött – építése, bővítése és
fejlesztése.
Barnamezős területek fejlesztése.
Munkahelyteremtéssel egybekötött telephelyfejlesztés támogatása.
Széchenyi Tőkealap Kezelő működtetése a helyi foglalkoztatás szempontjából
jelentős, de forráshiánnyal küzdő vállalkozások fejlesztésére.

nemzetgazdasági miniszter

Vállalkozásfejlesztési létesítmények
infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése

1.5.3.

1. Prioritás Pénzügyi eszközök nélkül összesen

JEREMIE

1,80

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

8,10

0,07

4,00

28,08

24,74

12,82

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)

A vállalkozás fejlesztését szolgáló alap- és emeltsztintű tanácsadás igénybevételének
támogatása KKV-k számára.

nemzetgazdasági miniszter

Konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

33,19

A kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem a kívánt mértékben finanszírozott
mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése kedvezményes kamatozású hitelek
nyújtásával.

nemzetgazdasági miniszter

Garancia program hitelintézetek és pénzügyi
vállalkozások részvételével

2,46

Mikro-, kis- és középvállalkozások hitelei mögé garancianyújtása.

nemzetgazdasági miniszter

Közösen létrehozott kockázati tőkealapok

4,04

A korai (magvető és induló), valamint növekedési életszakaszban lévő innovatív mikro, kis- és középvállalkozások tartós forráshoz juttatása.

nemzetgazdasági miniszter

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

1.3.1

Hitel program mikrofinanszírozó szervezetek
és hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások
részvételével

1.3.2
1.3.3.

2007-2013

Pénzügyi eszközök összesen
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Munkalehetőségteremtő beruházások
támogatása a leghátrányosabb kistérségben

1.2.2.

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

39,69

A pénzügyi eszközök esetében a támogatási konstrukciók tartalmazzák a holding alap működésére felhasználható költségtérítést. Az uniós előírások alapján Forráskezelő Szervezet részére nyújtható költségtérítés
mértéke a mindenkori pénzügyi eszközök finanszírozási keretéből (hitel programok, a garancia programok és a kockázati tőke programok kereteiből) a programszámlákra összesen lehívott összegek maximum 2%-a lehet.
A programszámlákra lehívott összegek alatt kizárólag az unió felé elszámolt kiadások értendők. A költségtérítés összege a hatályos Finanszírozási Szerződésben kerül meghatározásra.
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Közép-magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma

68236

I. Prioritás bemutatása: 2. prioritás: A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
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.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011

2012

0,00
13,67
Tervezett ESZA/ERFA arány (%):
KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):

2013

Összesen
16,90

3,23

max 10%
nem releváns

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2.

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010

2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

68,98

0,00

13,67

3,23

0,00

85,88

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

Konstrukció
kódja

2.1.1

2.1.2
2.2.1
2.3.1

Konstrukció neve

Közúti elérhetőség javítása

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

2013

0,00

13,67

3,23

Regionális kerékpárforgalmi hálózat
fejlesztése
A régió külső elérhetőségét javító
közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Közösségi közlekedés fejlesztése
2. Prioritás összesen

0,00

13,67

Konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

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

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzeti fejlesztési miniszter

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzeti fejlesztési miniszter

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzeti fejlesztési miniszter

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

3,23
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Közép-magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A régió vonzerejének komplex fejlesztését célzó prioritás turisztikai, természetvédelmi és környezetvédelmi fejlesztéseket fogalmaz meg. A turisztikai vonzerő fejlesztésével megjeleníthetővé válnak
olyan fejlesztések, melyek komplex módon egyesítik egy természeti, kulturális érték turisztikai célú hasznosítását.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011

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

3,65
7,48
Tervezett ESZA/ERFA arány (%):
KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):

Összesen
15,29

4,16

max. 10 %
nem releváns

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010

2011

2012

2013

43,82

3,65

7,48

4,16

2014-2015

Összesen
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I. Prioritás bemutatása: 3. prioritás: A régió vonzerejének fejlesztése
1. Prioritás tartalma

59,11

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

3.

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

2013

Konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

3.1.1

Versenyképes turisztikai termék- és
attrakciófejlesztés

1,37

7,10

0,60

Turisztikai vonzerők illetve attrakciók létrehozásán, meglevők fejlesztésén, valamint
turisztikai szolgáltatások kialakításán és fejlesztésén keresztül a hazai turizmus
szektor versenyképességének erősítése, a turizmusból származó jövedelmek
növelése és munkahelyek teremtése.

nemzetgazdasági miniszter

3.1.2

Turisztikai fogadóképesség fejlesztése

0,09

0,00

0,00

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

nemzetgazdasági miniszter

3.2.1

Természeti értékek védelme

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

vidékfejlesztési miniszter

3.2.2

Élőhely-megőrző mező- és erdőgazdálkodás
infrastrukturális alapjainak megteremtése

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

vidékfejlesztési miniszter

3.2.3
3.3.1
3.3.2

Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat
infrastrukturális fejlesztése
Vízgazdálkodási tevékenységek
Települési hulladéklerakók rekultivációja

3.3.3

Megújuló energia-hordozó felhasználás
növelése

3.3.4

Fenntartható életmód és fogyasztás
3. Prioritás összesen

2,19

0,38

3,56

3,65

7,48

4,16

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

vidékfejlesztési miniszter

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.
A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

belügyminiszter
vidékfejlesztési miniszter

A kisebb környezeti terheléssel járó megújuló energia alapú energiatermelés
elterjesztése, ezen belül növelni a megújuló energiaforrásokon alapuló hő- és
villamosenergia szerepét az összenergia felhasználáson belül és ezen keresztül
csökkenteni a széndioxid kibocsátást. A konstrukció elsősorban az együttműködő
villamosenergia hálózatba termelő kapacitások kiépítését, másodsorban a sziget
üzemmódban működő villamosenergia-termelő kapacitások kiépítését, tovább a
földgáz hálózatba táplálható biometán termelést támogatja.

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzeti fejlesztési miniszter

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

emberi erőforrások minisztere

vidékfejlesztési miniszter

vidékfejlesztési miniszter
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Közép-magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma

68238

I. Prioritás bemutatása: 4. prioritás: A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
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.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011

2012

7,81
8,16
Tervezett ESZA/ERFA arány (%):
KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):

2013

Összesen
17,71

1,75

max. 10%
nem releváns

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280. HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010

2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

93,20

7,81

8,16

1,75

0,00

110,92

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

Konstrukció
kódja

4.

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

Konstrukció célja

2013

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

4.1.1.

A szakképzés és felnőttképzés
infrastruktúrájának fejlesztése

A konstrukció 2011-13-ban nem indul

emberi erőforrások minisztere

4.1.2.

Az integrált foglalkoztatási és szociális
szolgáltató rendszer kialakítása

A konstrukció 2011-13-ban nem indul

emberi erőforrások minisztere

4.2.1.

A felsőoktatási kapacitások fejlesztése

A konstrukció 2011-13-ban nem indul

emberi erőforrások minisztere

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

4.3.1.

Közép-magyarországi régió fekvőbetegszakellátási intézményrendszerének
fejlesztése

1,10

0,00

0,00

4.3.2.

Egészségügyi szolgáltatások, járóbeteg
szakellátás fejlesztése a Középmagyarországi régióban

0,00

0,00

1,10

Egészségügyi intézmények infrastrukturális beruházásainak támogatása.

emberi erőforrások minisztere

0,00

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

emberi erőforrások minisztere

4.3.3.

4.4.2.

0,00

0,63

Bentlakásos intézmények korszerűsítése,
kiváltása
Állami fenntartású közintézmények
akadálymentesítése

A konstrukció 2011-13-ban nem indul

emberi erőforrások minisztere

A konstrukció 2011-13-ban nem indul

emberi erőforrások minisztere

A konstrukció 2011-13-ban nem indul

emberi erőforrások minisztere

Szociális alapszolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális
fejlesztése
Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények
infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának
bővítése
Önkormányzatok illetőleg önkormányzati
feladatellátást biztosító egyes
közszolgáltatások akadálymentesítése

3,07

4.6.1.

Közoktatási intézmények beruházásainak
támogatása

3,64

4,87

0,15

Közoktatási intézmények - ezen belül óvodai feladatellátási helyek - fejlesztése.

4.7.1.

Elektronikus helyi közigazgatási
infrastruktúra fejlesztése

0,00

0,00

0,50

Közszolgáltatások elérését segítő informatikai rendszerek.

7,81

8,16

1,75

4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.

4. Prioritás összesen

2,66

0,00

Új bölcsődék létrehozása, és már működő bölcsődéket érintő infrastrukturális
fejlesztések megvalósítása amennyiben a fejlesztés kapacitásbővülést eredményez.
A konstrukció 2011-13-ban nem indul

nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere
emberi erőforrások minisztere

emberi erőforrások minisztere
461/D
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi
miniszter
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4.4.1.

A Közép-magyarországi régió egészségügyi
informatikájának fejlesztése

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter
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Közép-magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
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.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
0,00
10,77
Tervezett ESZA/ERFA arány (%):
KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):

Összesen
12,83

2,07

max. 10%
nem releváns

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

5.
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I. Prioritás bemutatása: 5. prioritás: Települési területek megújítása

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010

2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

70,84

0,00

10,77

2,07

0,00

83,67

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

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

2013

0,00

10,77

0,21

5.1.1

Szociális célú városrehabilitáció

5.2.1

Pest megyei település-központok fejlesztése

5.2.2

Budapesti integrált városfejlesztési program

0,00

0,00

1,86

5.2.3

Gazdaságélénkítő városfejlesztés (JESSICA
konstrukció)

0,00

0,00

0,00

0,00

10,77

2,07

5. Prioritás összesen

Konstrukció célja
A leértékelődő városi területek fenntartható társadalmi, környezeti megújulásának
elősegítése, közösségi és szociális funkciók megjelenésének támogatásával.

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Budapest kerületközpontjainak integrált, szinergikus hatásokat felmutató akcióterületi
beavatkozások révén történő megújítása.

belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

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

belügyminiszter

nemzeti fejlesztési miniszter

A konstrukció 2011-13-ban nem indul

Közép-magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013 ÖSSZESEN (Mrd Ft)

168,06

Akcióterv 2011-2013 ÖSSZESEN (pénzügyi eszközök nélkül,
Mrd Ft)

128,37

68239

68240

7. melléklet az 1693/2013. (X. 2.) Korm. határozathoz

I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés

Nyugat-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe
vett tanácsadás; az újonnan létrejött, s a már működő klaszterek, együttműködések. Az innováció terjedése, fejlesztése érdekében technológia transzfer irodák kerülnek támogatásra.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
7,44
1,67
Tervezett ESZA arány (%): max 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
2007-2010

2011

14,30

1.

1,41

Összesen
11,42

2,30

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2012
2013
2014-2015
6,68

3,33

0,00

Összesen
25,71

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

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető
kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

2013

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

Vállalati együttműködések és klaszterek
támogatása

0,00

0,18

0,00

A vállalkozások más vállalkozásokkal valamint oktatási intézményekkel, K+F
intézményekkel és egyéb helyi gazdasági szereplőkkel klaszter formában
megvalósuló együttműködéseinek fejlesztése illetve létrejöttének előmozdítása,
szem előtt tartva a versenyképesség növelését és az innováció orientált
fejlesztések elősegítését.

nemzetgazdasági miniszter

1.2.1.

Vállalati tanácsadás

0,00

0,00

0,00

A vállalkozás fejlesztését szolgáló alap- és emeltsztintű tanácsadás
igénybevételének támogatása KKV-k számára.

nemzetgazdasági miniszter

Ipari park címmel rendelkező ipari parkok fejlesztése
Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött – építése, bővítése és
fejlesztése.
Barnamezős területek fejlesztése.
Munkahelyteremtéssel egybekötött telephelyfejlesztés támogatása.
Széchenyi Tőkealap Kezelő működtetése a helyi foglalkoztatás szempontjából
jelentős, de forráshiánnyal küzdő vállalkozások fejlesztésére.

nemzetgazdasági miniszter

1.3.1.

Befektetési környezet fejlesztése

1. Prioritás összesen

7,44

1,49

2,30

7,44

1,67

2,30
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1.1.1.

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter
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I. Prioritás bemutatása: 2. prioritás: Turizmusfejlesztés

Nyugat-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A Nyugat-Dunántúl természeti, történelmi-kulturális örökségének értéktudatos, komplex megőrzése, klaszter jellegű együttműködésben megvalósuló új, egyedi arculatú, magas minőségű fejlesztése,
mely tartalmazza: a termálvízkincsre alapozott egészségturisztikai-rekreációs fejlesztéseket; történelmi emlékek, kulturális értékek integrált fejlesztését; tájegységekre jellemző ökoturisztikai, kistérségi
alapon szervezett tematikus szolgáltatások támogatását; a régió turisztikai intézményrendszerének megújítását

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2012
2013

2011

5,52
10,55
Tervezett ESZA arány (%): max 10%

Összesen
19,02

2,95

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2.

2007-2010

2011

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2012
2013
2014-2015

22,11

3,48

6,49

9,06

Összesen

0,00

41,14

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

Konstrukció neve

2.1.1.

A régió történelmi és kulturális
örökségének fenntartható hasznosítása,
valamint a természeti értékeken alapuló
aktív turisztikai programok fejlesztése

2.2.1.

Szálláshelyek bővítése és
szolgáltatásainak minőségi fejlesztése

2.3.1.

Helyi, térségi desztináció menedzsment
szervezetek létrehozása, fejlesztése
2. Prioritás összesen

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető
kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

2013

4,76

10,30

2,95

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

Turisztikai vonzerők illetve attrakciók létrehozása, meglevők fejlesztése, valamint
turisztikai szolgáltatások kialakítása és fejlesztése.

nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

0,76

0,25

0,00

5,52

10,55

2,95

Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek fejlesztése.
Balatoni Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek
fejlesztése.

nemzetgazdasági miniszter

nemzetgazdasági miniszter
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I. Prioritás bemutatása: 3. prioritás: Városfejlesztés

Nyugat-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
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.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2012
2013

2011

0,00
7,74
Tervezett ESZA arány (%): 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

3.

2007-2010

2011

25,38

2,22

Összesen
7,74

0,00

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2012
2013
2014-2015
1,45

4,07

0,00

Összesen
33,12

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

Konstrukció kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető
kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

2013

A konstrukció célja

Városközponti területek és leromlott
városrészek fejlesztése

0,00

5,63

0,00

Városközpontok, leromlott városi lakóterületek integrált rehabilitációja.
A hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása települési
infrastruktúrafejlesztések révén, valamint a városi közösségi közlekedési
rendszerek fejlesztése.

3.2.1.

Helyi és helyközi közösségi közlekedés
infrastrukturális feltételeinek javítása

0,00

2,11

0,00

Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása a közösségi közlekedés alapfeltételrendszerének a fejlesztése érdekében.
A helyi és városi közösségi közlekedés biztonságosabbá, gyorsabbá és
színvonalasabbá tétele érdekében közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai,
irányítási, utastájékoztatási rendszerek fejlesztése, kialakítása.

0,00

7,74

0,00

3. Prioritás összesen

belügyminiszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

emberi erőforrások minisztere,
nemzeti fejlesztési miniszter
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3.1.1.

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter
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Nyugat-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

I. Prioritás bemutatása: 4. prioritás: Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A településszerkezethez és a tájhoz illeszkedő környezetbarát rendszerek alkalmazásának elősegítése, környezeti tudatosság növelése.
Biztonságos, jó állapotú felszíni vizek az EU Víz Keret irányelvnek megfelelően.
Az alsóbbrendű közúthálózat és a kerékpárút-hálózat fejlesztésével a települések, térségek belső elérhetőségi viszonyainak javítása.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
8,83
1,34
Tervezett ESZA arány (%): 10%

Összesen
10,18

0,00

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010

2011

21,44

4.

2,91

2012
5,90

2013
1,37

2014-2015

Összesen

0,00

31,62

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

Konstrukció kódja

Konstrukció neve

4.1.1.

Környezetvédelmi infrastruktúra és
szolgáltatások fejlesztése

4.2.1

Felszíni vizek minőségének javítása és
felszíni vizek okozta kockázatok
csökkentése

4.3.1

Térségi közlekedési kapcsolatok
fejlesztése

4. Prioritás összesen

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető
kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

2013

2,52

0,88

0,00

A konstrukció célja

A 2000 LE alatti kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése, a
környezetbiztonság növelése. Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi
rendszerek fejlesztése.
A települési szilárd és folyékony hulladéklerakók rekultivációja. A
fenntarthatósággal foglalkozó civil szervezetek programjainak támogatása.

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

6,32

0,46

0,00

8,83

1,34

0,00

A támogatás célja 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.
A kerékpár a mindennapok közlekedésének fontos eszköze, ezért
elengedhetetlen a biztonságos kerékpárút-hálózat kialakítása. A pályázat célja
ezért olyan komplex projektek támogatása, majd megvalósítása, amelyek
eredményeként egy teljes település vagy egy szerves, funkcionális egységnek
tekinthető településrész, illetve kettő vagy több település közötti távolság válik
biztonságosan, kényelmesen, közvetlenül elérhetővé és kerékpározhatóvá.

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

4.1.1/A, C, D
vidékfejlesztési miniszter,
4.1.1/B
belügyminiszter

4.1.1/B
vidékfejlesztési miniszter,
4.1.1/D
közigazgatási és igazságügyi miniszter

belügyminiszter

vidékfejlesztési miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter
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I. Prioritás bemutatása: 5. prioritás: Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése
infrastrukturális fejlesztése

Nyugat-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás kiterjed az egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást, rehabilitációt, hosszú idejű ápolási ellátást, szociális alapszolgáltatást és gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények, óvodák,
valamint alap- és középfokú oktatási intézmények infrastrukturális, a régió sajátos településszerkezetét figyelembe vevő fejlesztésére. A prioritás hozzájárul a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes
hozzáféréshez szükséges infrastruktúra és az e-közigazgatás fejlesztéséhez.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
2,15
3,49
Tervezett ESZA arány (%): 10%

Összesen
6,85

1,21

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

5.

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010

2011

20,92

3,41

2012
1,89

2013
1,54

2014-2015

Összesen

0,00

27,76

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

Konstrukció neve

2011

2012

2013

5.1.1.

Szociális infrastruktúra és szolgáltatások
fejlesztése

0,26

0,01

0,00

Bölcsödék fejlesztése.

emberi erőforrások minisztere

5.2.1.

Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése

1,89

0,60

0,00

Alapellátás fejlesztése, helyi egészségházak kialakítása.
Kistérségi járóbeteg-ellátó központok fejlesztése.
Egészségügyi rehabilitációs ellátási központok kialakítása, rehabilitáció
szolgáltatások fejelsztése a lakossági hozzáférés növelése és a földrajziregionális és szakmai-tartalmi egyenlőtlenségeinek csökkentése érdekében.

emberi erőforrások minisztere

5.3.1.

Kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok
és központjaik fejlesztése

0,00

2,88

1,21

Közoktatási intézmények fejlesztése.

emberi erőforrások minisztere

közigazgatási és igazságügyi miniszter

5.4.1.

A regionális információs társadalom
kiteljesítése

0,00

0,00

0,00

Térségi közigazgatási és közszolgáltatási rendszerek informatikai fejlesztése.

emberi erőforrások minisztere

közigazgatási és igazságügyi miniszter

2,15

3,49

1,21

5. Prioritás összesen

Nyugatl-dunántúli Operatív Program

Akcióterv 2011-2013 ÖSSZESEN (Mrd Ft)

55,20
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Konstrukció kódja

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 162. szám

68245

A Kormány 1694/2013. (X. 2.) Korm. határozata
egyes közlekedésfejlesztési tárgyú kormányhatározatok módosításáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0018 azonosító számú [„Budapest–Lőkösháza vasútvonal
rekonstrukciója III/1. ütem kivitelezés, Békéscsaba állomás pályaépítés és Gyoma (kiz.)–Békéscsaba (bez.)
vonalszakasz új elektronikus biztosítóberendezés építése” című], valamint a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0017
azonosító számú [„Ferencváros »C« elágazás–Lőkösháza ETCS 2 telepítés kivitelezése” című] projektek
támogatásának növeléséről, e két projekt 2015. december 31-e után felmerülő költsége fedezetének biztosításáról,
továbbá a kapcsolódó „Orosházi úti felüljáró és kapcsolódó útépítési munkák” című projekt támogatásának
jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről szóló 1503/2013. (VII. 31.) Korm. határozat (a továbbiakban: H1) 5. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép és a H1 a következő 5/A–5/C. ponttal egészül ki:
„5. egyetért a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0018 azonosító számú [„Budapest–Lőkösháza vasútvonal rekonstrukciója
III/1. ütem kivitelezés, Békéscsaba állomás pályaépítés és Gyoma (kiz.)–Békéscsaba (bez.) vonalszakasz új
elektronikus biztosítóberendezés építése” című], valamint a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0017 azonosító számú
[„Ferencváros »C« elágazás–Lőkösháza ETCS 2 telepítés kivitelezése” című] projektek kettő szakaszra bontásával,
5/A. elrendeli az 5. pont szerinti szakaszok kivitelezéséhez szükséges vállalkozási szerződések megkötését,
5/B. egyetért azzal, hogy az 5. pont szerinti szakaszok tekintetében a vállalkozási szerződések megkötése során
a projekt kedvezményezettje járjon el,
5/C. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a 2014–2020 közötti programozási
időszak azonos célt szolgáló operatív programjának Európai Bizottság által történő elfogadása esetén
a KÖZOP-2.5.0-09-11 2012-0018 azonosító számú [„Budapest–Lőkösháza vasútvonal rekonstrukciója III/1. ütem
kivitelezés, Békéscsaba állomás pályaépítés és Gyoma (kiz.)–Békéscsaba (bez.) vonalszakasz új elektronikus
biztosítóberendezés építése” című], valamint a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0017 azonosító számú [„Ferencváros
»C« elágazás–Lőkösháza ETCS 2 telepítés kivitelezése” című] projektek 5. pont szerinti második szakaszaira
vonatkozó támogatási szerződések megkötéséről,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos”
2. egyetért azzal, hogy a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0019 azonosító számú [„Szolnok (kiz.)–Szajol (kiz.) vasútvonal
rekonstrukciójának kivitelezése” című] egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat
jóváhagyásáról és a projekt 2015. december 31-e után felmerülő költségeinek fedezetének biztosításáról szóló
1551/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat (a továbbiakban: H2) 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a H2
a következő 3/A–3/C. ponttal egészül ki:
„3. egyetért a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0019 azonosító számú [„Szolnok (kiz.)–Szajol (kiz.) vasútvonal
rekonstrukciójának kivitelezése” című] projekt kettő szakaszra bontásával,
3/A. elrendeli a 3. pont szerinti szakaszok kivitelezéséhez szükséges vállalkozási szerződések megkötését,
3/B. egyetért azzal, hogy a 3. pont szerinti szakaszok tekintetében a vállalkozási szerződések megkötése során
a projekt kedvezményezettje jár el,
3/C. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a 2014–2020 közötti programozási
időszak azonos célt szolgáló operatív programjának Európai Bizottság által történő elfogadása esetén
a KÖZOP-2.5.0-09-11 2012-0019 azonosító számú [„Szolnok (kiz.)–Szajol (kiz.) vasútvonal rekonstrukciójának
kivitelezése” című] projekt 3. pont szerinti második szakaszára vonatkozó támogatási szerződés megkötéséről,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal”
3. egyetért azzal, hogy a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0011 azonosító számú [„M4 autópálya Abony–Fegyvernek új
Tisza-híddal (kivitelezés)” című] egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról
és a projekt 2015. december 31-e után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról című 1554/2013. (VIII. 15.)
Korm. határozat (a továbbiakban: H3) 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a H3 a következő
3/A–3/C. ponttal egészül ki:
„3. egyetért a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0011 azonosítószámú [„M4 autópálya Abony–Fegyvernek új Tisza-híddal
(kivitelezés)” című] projekt kettő szakaszra bontásával,
3/A. elrendeli az a) pont szerinti szakaszok kivitelezéséhez szükséges vállalkozási szerződések megkötését,
3/B. egyetért azzal, hogy az a) pont szerinti szakaszok tekintetében a vállalkozási szerződések megkötése során
a projekt kedvezményezettje jár el,
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3/C. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a 2014–2020 közötti programozási
időszak azonos célt szolgáló operatív programjának Európai Bizottság által történő elfogadása esetén
a KÖZOP-3.5.0-09-11 2013-0011 azonosítószámú [„M4 autópálya Abony–Fegyvernek új Tisza-híddal (kivitelezés)”
című] projekt 3. pont szerinti második szakaszára vonatkozó támogatási szerződés megkötéséről.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1695/2013. (X. 2.) Korm. határozata
az egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű GOP projektjavaslatok jóváhagyásáról szóló
1622/2013. (IX. 5.) Korm. határozat módosításáról
Az egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű GOP projektjavaslatok jóváhagyásáról szóló 1622/2013. (IX. 5.)
Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat D:3 mezőjében az „1 318 269 967” szövegrész helyébe
az „1 190 439 029” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1696/2013. (X. 2.) Korm. határozata
a Közlekedés Operatív Program nagyprojektjeinek Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról és az ehhez
szükséges intézkedésekről
A Kormány
1. felhívja a vidékfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az 1. mellékletben felsorolt nagyprojektekkel összefüggő,
folyamatban lévő környezetvédelmi hatósági eljárások soron kívüli lezárásáról,
2. felhívja a vidékfejlesztési minisztert, hogy készítsen jelentést a Kormány részére az 1. pontban foglaltak teljesítéséről,
Felelős:
vidékfejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és felkéri Budapest főváros főpolgármesterét, hogy gondoskodjanak
az 1. mellékletben szereplő nagyprojekt-javaslatok támogatási kérelmeinek az 1. mellékletben szereplő
kedvezményezettek általi összeállításáról,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter Budapest főváros főpolgármestere és az 1. melléklet szerinti
kedvezményezettek bevonásával
Határidő:
1. melléklet C és D oszlopa szerint
4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy gondoskodjon arról, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
az 1. mellékletben szereplő nagyprojekt-javaslatok támogatási kérelmeit az Európai Bizottsághoz benyújtsa.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
az 1. és 3. pontban foglaltak teljesülését követően, az 1. melléklet E oszlopa szerint
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A

B

C

D

E

Angol nyelvű
Angol nyelvű

1.
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Támogatási

Támogatási

Kérelem

Európai Bizottság felé

Kérelem tervezet

véglegesítése

történő benyújtás

elkészítése

JASPERS vélemény
alapján

felelős:

2.

Támogatást
igénylő

felelős:
Támogatást igénylő

felelős:
Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség

Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

teljesítve

azonnal

azonnal

4.

Elővárosi vasúti személyszállítás céljára 42 db
villamos motorvonat beszerzése
a MÁV-START Zrt. részére

MÁV-Start Zártkörűen Működő Részvénytársaság

teljesítve

azonnal

azonnal

5.

GSM-R rendszer beszerzése és kapcsolódó
szolgáltatások

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

teljesítve

azonnal

azonnal

6.

445. sz. Kecskemét északi elkerülő út

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

teljesítve

2013. 10. 15.

2013. 10. 30.

7.

47. számú főút Hódmezővásárhely
tehermentesítő út

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

teljesítve

2013. 10. 15.

2013. 10. 30.

8.

A 47. számú főút 11,5 tonnás megerősítése
Szeged és Békéscsaba között

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

teljesítve

2013. 10. 15.

2013. 10. 30.

9.

55. sz. főút Szeged–Baja elkerülő közötti
szakasz 11,5 t burkolat-megerősítés, valamint
Mórahalom elkerülő

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

teljesítve

2013. 10. 15.

2013. 10. 30.

10.

62. sz. főút fejlesztése M8 (új Duna-híd)
Székesfehérvár közötti szakaszainak kiépítése

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

teljesítve

teljesítve

azonnal

11.

M85 gyorsforgalmi út Győr–Csorna közötti
szakasz

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

teljesítve

2013. 10. 15.

2013. 10. 30.

12.

M85–M86 gyorsforgalmi út Csorna elkerülő
szakasz I. ütem

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

teljesítve

2013. 10. 15.

2013. 10. 30.

13.

M86 gyorsforgalmi út Szombathely–Csorna
szakasz

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

teljesítve

2013. 10. 15.

2013. 10. 30.
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1. melléklet az 1696/2013. (X. 2.) Korm. határozathoz

M8–M4 elválási csomópont és az M4 autópálya
Abony–Fegyvernek közti szakasza új Tisza híddal

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

azonnal

2013. 10. 15.

2013. 10. 30.

15.

26. sz. főút, Miskolc északi elkerülő

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

2013. 10. 30.

2014.

2014.

16.

31. sz. főút JNSZ és Heves megyei szakasz

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

2013. 12. 10.

2014.

2014.

17.

8. számú főút Székesfehérvár–Veszprém szakasza

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

2013. 10. 15.

2014.

2014.

18.

76. számú főút fejlesztése

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

2013. 11. 15.

2014.

2014.

19.

Budapest–Lőkösháza vasútvonal rekonstrukciója
III/1. ütem kivitelezés, Békéscsaba állomás
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen
pályaépítés és Gyoma (kiz.)–Békéscsaba (bez.)
vonalszakasz új elektronikus biztosítóberendezés Működő Részvénytársaság
építése; Ferencváros „C” elágazás–Lőkösháza
ETCS 2 telepítés kivitelezése

azonnal

2013. 10. 15.

2013. 10. 30.

20.

Szolnok (kiz.)–Szajol (kiz.) vasútvonal
rekonstrukciójának kivitelezése

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

azonnal

2013. 10. 15.

2013. 10. 30.

21.

Nyugati pályaudvar csatlakozó
vonalszakaszainak elővárosi célú fejlesztése –
I/a ütem: Vác állomás átépítése

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

azonnal

2013. 10. 15.

2013. 10. 30.

22.

M0 gyorsforgalmi út déli szektor rekonstrukció
kivitelezési munkái a 11,6–23,2 km. sz.
(M6 ap.–51. sz. főút közötti) szakaszon

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

2013. 10. 30.

2014.

2014.

68248

14.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 162. szám

68249

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 162. szám

A Kormány 1697/2013. (X. 2.) Korm. határozata
a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú („Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés
I. ütem” című), valamint a KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0008 azonosító számú („Elővárosi vasúti személyszállítás
céljára 42 db villamos motorvonat beszerzése a MÁV-START Zrt. részére” című) nagyprojektek támogatási
kérelmeinek Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról
A Kormány felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség útján
gondoskodjon az 1. melléklet szerinti
a)
KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú, „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem”,
valamint
b)
KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0008 azonosító számú, „Elővárosi vasúti személyszállítás céljára 42 db villamos
motorvonat beszerzése a MÁV-START Zrt. részére”
című nagyprojektek támogatási kérelmeinek az Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
2013. október 31.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1697/2013. (X. 2.) Korm. határozathoz
A

B

C

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

D

E

Projekt támogatási

1.

összege

Projekt rövid bemutatása

(nettó Ft)

2.

3.

KÖZOP-5.5.0-0911-2012-0009

Budapesti villamos és
trolibusz járműfejlesztés
I. ütem

BKK Budapesti
Közlekedési
Központ
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

KÖZOP-2.5.0-0911-2013-0008

Elővárosi vasúti
személyszállítás
céljára 42 db villamos
motorvonat beszerzése
a MÁV-START Zrt. részére

MÁV-START Vasúti
Személyszállító
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

42 711 900 000

A projektben az alábbi járműállomány kerül beszerzésre:
– 37 db új, korszerű, alacsonypadlós villamos,
– 24 db új, korszerű, energiahatékony, alacsonypadlós csuklós trolibusz.
A projekt megvalósítása során három (Hungária, Száva, Budafok)
meglévő villamos kocsiszín fejlesztésére, a karbantartási kapacitások
megteremtésére, valamint peronok akadálymentesítésére kerül sor.

75 437 187 000

A projektben 42 db elővárosi villamos motorvonat kerül beszerzésre.
A járművek a MÁV-START Zrt. tulajdonába kerülnek, a MÁV Zrt.
üzemeltetésében lévő vasútvonalakon fognak közlekedni.
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A miniszterelnök 126/2013. (X. 2.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és az Európai Űrügynökség közötti, az Európai Együttműködő Államok Terve
(PECS) programban való részvételről szóló megállapodás meghosszabbításáról szóló megállapodás
létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzeti fejlesztési miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és az Európai Űrügynökség közötti, az Európai Együttműködő Államok
Terve (PECS) programban való részvételről szóló megállapodás meghosszabbításáról szóló megállapodás
(a továbbiakban: megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon
részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert 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 nemzeti fejlesztési minisztert, a külügyminisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert,
hogy a megállapodás létrehozását követően a megállapodás végleges szövegének 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://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.

