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II.

Törvények

2013. évi CLXXXII. törvény
a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2013. évi módosításának
kihirdetéséről*
[A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2013. évi módosításai Magyarország
vonatkozásában 2013. július 1-jén léptek nemzetközi jogilag hatályba.]
1. §		
Az Országgyűlés a 2011. évi XXXVII. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás
(a továbbiakban: SzMGSz) és az SzMGSz 2., 12.6., és 14. mellékletei módosításait e törvénnyel kihirdeti.
2. §

(1) Az SzMGSz 2013. évi módosításainak hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását
az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az SzMGSz 2. számú melléklet 2013. évi módosításainak hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar
nyelvű fordítását a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az SzMGSz 12.6. számú melléklet 2013. évi módosításainak hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar
nyelvű fordítását a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az SzMGSz 14. számú melléklet 2013. évi módosításainak hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar
nyelvű fordítását, valamint az SzMGSz 14. számú melléklete új, 4. Fejezetének hiteles orosz nyelvű szövegét és annak
hivatalos magyar nyevű fordítását a 4. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1–4. melléklet a 2013. évi CLXXXII. törvényhez**

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. november 4-i ülésnapján fogadta el.
** E törvény 1–4. melléklete jelen közlöny mellékleteként, az MK_13_187_2013CLXXXII_tv.pdf fájlnév alatt található. A törvény ezen részei jelen
közlöny 80658-tól 81016-ig oldalait képezik.
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2013. évi CLXXXIII. törvény
egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról*

1. §		
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„a) fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes
személy, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában az önálló foglalkozásán és gazdasági
tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy,
társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki, illetve amely árut vesz, rendel, kap, használ,
igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje,”
2. §		
Az Fgytv. 16/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16/B. § (1) Tilos fogyasztói csoportot létrehozni.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom megsértésével vagy megkerülésével kötött szerződés semmis.
(3) Tilos fogyasztói csoportba fogyasztókat nyilvános felhívás útján gyűjteni. A 2012. január 1-je előtt létrehozott
fogyasztói csoportba új fogyasztó kizárólag a – szerződés felmondással történő megszüntetése következtében –
kieső fogyasztó helyére vehető fel.”
3. §		
Az Fgytv. 17/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Telefonos eléréssel működtetett ügyfélszolgálat, illetve az ügyintézés időpontjának előzetes lefoglalására biztosított
telefonos elérés esetében biztosítani kell az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést. A vállalkozás
az ügyfélszolgálati ügyintézőnek az ügyfélszolgálat felé indított hívás sikeres felépülésének időpontjától számított
öt percen belüli élőhangos bejelentkezése érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában
elvárható. Az ügyfélszolgálathoz beérkező valamennyi telefonon tett szóbeli panaszt, valamint az ügyfélszolgálat és
a fogyasztó közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzíteni kell. Ha a hangfelvétel tartalmazza a 17/A. §
(5) bekezdése szerinti tartalmi elemeket – ide nem értve a panasz előterjesztésének helyét, a fogyasztó által bemutatott
bizonyítékok jegyzékét, a jegyzőkönyvet felvevő személy aláírását, valamint a jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét –,
a jegyzőkönyv felvétele a fogyasztó beleegyezésével mellőzhető. A hangfelvételt egyedi azonosítószámmal kell ellátni,
öt évig meg kell őrizni, és a fogyasztó kérésére, díjmentesen rendelkezésre kell bocsátani. A vállalkozás a hangfelvétel
készítésével, megőrzésével és rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kötelezettségéről, továbbá az egyedi
azonosítószámról a fogyasztót a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatni köteles.”
4. §		
Az Fgytv. a következő 17/D. §-sal és azt megelőző alcímmel egészül ki:

„Fogyasztóvédelmi referens
17/D. § (1) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó, a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá nem tartozó vállalkozás köteles
fogyasztóvédelmi referenst foglalkoztatni.
(2) A fogyasztóvédelmi referens feladata a vállalkozás fogyasztókat érintő tevékenységének figyelemmel kísérése,
a vállalkozás alkalmazottai részére fogyasztóvédelmi tárgyú oktatás, képzés szervezése. A fogyasztóvédelmi
referens kapcsolatot tart a fogyasztóvédelmi hatósággal, békéltető testületekkel, valamint egyéb, fogyasztóvédelmi
feladatokat is ellátó állami szervekkel.
(3) Fogyasztóvédelmi referens az a magyar állampolgár vagy az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági
Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgára lehet, aki legalább kétéves, fogyasztóvédelmi
területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik.”
5. §		
Az Fgytv. a következő 19. §-sal egészül ki:
„19. § A fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület látja el a fogyasztói jogviták online
rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i
524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti tagállami online vitarendezési kapcsolattartó pont
feladatait.”
* A törvényt az Országgyűlés a 2013. november 4-i ülésnapján fogadta el.
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6. §		
Az Fgytv. 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az (1) és (2) bekezdés szerint illetékes testület helyett
a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.”
7. §		
Az Fgytv. a következő 37/B. §-sal és azt megelőző alcímmel egészül ki:

„Fogyasztóvédelmi rezsipont
37/B. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság szervezetében fogyasztóvédelmi rezsipont működik.
(2) A fogyasztóvédelmi rezsipont feladata a villamosenergia-, földgáz-, távhő-, víziközmű-szolgáltatást és
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő területen a fogyasztók tájékoztatása a vonatkozó jogszabályi
előírásokról, a fogyasztók által kezdeményezhető hatósági eljárásokról, továbbá az igénybe vehető
igényérvényesítési eszközökről.”
8. §		
Az Fgytv. 45/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi
a) a forgalmazással, szolgáltatásnyújtással,
b) a gyermek- és fiatalkorúak védelmével,
c) a fogyasztói csoporttal,
d) a panaszkezeléssel, ügyfélszolgálattal, valamint
e) a vállalkozás válaszirat küldésére vonatkozó – békéltető testületi eljárásban fennálló – kötelezettségével
összefüggő, e törvényben és – a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó
rendelkezések kivételével – a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását, és eljár azok
megsértése esetén.”
9. §		
Az Fgytv. a következő 46/A. §-sal egészül ki:
„46/A. § A fogyasztó fogyasztóvédelmi hatóság részére benyújtott kérelmének – a közigazgatási hatósági eljárás
általános szabályairól szóló törvényben előírtakon túl – tartalmaznia kell
a) a kérelemmel érintett vállalkozás nevét, valamint ha a fogyasztó rendelkezésére áll, székhelyének címét,
b) a feltételezett jogsértéssel érintett üzlet címét vagy a kifogásolt magatartás elkövetésének helyét,
c) a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, ideértve különösen
a vállalkozásnak a fogyasztó megkeresésére adott válaszlevelét, a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet, vagy
postai úton benyújtott panasz esetében a feladás igazolását szolgáló dokumentumot, továbbá
d) a kérelmező aláírását.”
10. §

(1) Az Fgytv. 47. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Jogszabály az abban meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezés megsértése esetére további
jogkövetkezményeket határozhat meg.”
(2) Az Fgytv. 47. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) Az ügyfélszolgálati ügyintéző élőhangos bejelentkezésére vonatkozó, a 17/B. § (3) bekezdésében előírt
kötelezettség ellenőrzése érdekében az az elektronikus hírközlési szolgáltató, akinek hálózatából a hívást
kezdeményezték, a fogyasztóvédelmi hatóság felhívására köteles közölni a hívás kezdő időpontjára és időtartamára
vonatkozó, általa kezelt adatokat.”

11. §

(1) Az Fgytv. 47/C. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bírság összege 15 ezer forinttól)
„a) az Szt. hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetében
a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig, illetve a fogyasztók széles körének
testi épségét, egészségét sértő vagy veszélyeztető, továbbá a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt
okozó jogsértés esetén legfeljebb 2 milliárd forintig,”
(terjedhet.)
(2) Az Fgytv. 47/C. § (5) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A fogyasztóvédelmi hatóság – ha a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény eltérően nem
rendelkezik – minden esetben bírságot szab ki, ha)
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„d) a 45/A. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezés megsértésére a fogyasztóknak
koruk, hiszékenységük, szellemi vagy fizikai fogyatkozásuk miatt különösen kiszolgáltatott, egyértelműen
azonosítható csoportjához tartozó fogyasztóval szemben került sor.”
12. §		
Az Fgytv. a következő 48/A. §-sal egészül ki:
„48/A. § A fogyasztóvédelmi hatóság döntése ellen fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan,
tartalmilag közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre
hivatkozva lehet. A fellebbezésben részletesen elő kell adni annak indokait.”
13. §		
Az Fgytv. 55. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„l) a 2012. január 1-je előtt létrehozott fogyasztói csoportok bejelentésére, működésére, a fogyasztói csoportot
működtető vállalkozás által ellátandó feladatokra, az általa teljesítendő adatszolgáltatásra, a fogyasztók
befizetéseinek kezelésére, a fogyasztókkal való elszámolásra és a szerződés megszüntetésére”
(vonatkozó részletes szabályokat rendelettel meghatározza.)
14. §

(1) Az Fgytv. 57. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„f ) az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) a belső piaci szolgáltatásokról
[a 2. § i) pontja, a 16/B. § (1) és (3) bekezdése].”
(2) Az Fgytv. 57. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 19. § a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv
módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (1) bekezdésének
végrehajtásához szükséges rendelkezést állapít meg.”

15. §		
Az Fgytv. a következő 58. §-sal egészül ki:
„58. § A 16/B. § tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 39. cikk (5) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”
16. §

(1) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.)
53/F. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) 300 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építmény nem létesíthető – ideértve a kereskedelmi
építmény kialakítása érdekében az építmény engedélyköteles átalakítását is –, vagy ezt meghaladó méretre nem
bővíthető.”
(2) Az Étv. 59. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter e törvényben és a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint)
„b) a Nyilvántartás működtetéséről, fenntartásáról és fejlesztéséről, valamint a fenntartást biztosító, a Nyilvántartás
elektronikus alkalmazásai jogszabályban előírt kötelező használatának – a rendszerhasználattal arányos díj
ellenében történő – biztosításáról,”
(az országos illetékességű – a személyes adatok kezelése tekintetében adatfeldolgozóként kijelölt – Dokumentációs
Központ útján gondoskodik.)
(3) Az Étv. 60. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) E törvénynek az egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló 2013. évi CLXXXIII. törvénnyel
megállapított 53/F. § (1) bekezdését az olyan építési engedélyezési eljárásban is alkalmazni kell, amelynél az egyes
törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló 2013. évi CLXXXIII. törvény 16. §-ának hatálybalépésekor
az építési engedélyt az eljáró hatóság még nem adta ki.”
(4) Az Étv. 62. § (1) bekezdés 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy)
„9. a Nyilvántartás működésének feltételeit, az adatszolgáltatás, az elektronikus ügyintézés rendjét, a Nyilvántartás
használatához kapcsolódó, önköltségszámításon alapuló rendszerhasználati díjat, valamint az adatkezelésben részt
vevők feladatait és felelősségét,”
(rendelettel állapítsa meg.)
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17. §		
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 157. § (9) bekezdése a következő
e) ponttal egészül ki:
[A (2) bekezdés szerinti adatok közül azok, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek, a (3) bekezdésben
meghatározott adatmegőrzési időn belül átadhatók:]
„e) a fogyasztóvédelemről szóló törvény előírásai szerint a fogyasztóvédelmi hatóságnak.”
18. §		
A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 12/A. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„12/A. § (1) A hatósági ellenőrzést végző szervek kis- és középvállalkozásokkal szemben az első esetben előforduló
jogsértés esetén – az adó- és vámhatósági eljárást és a felnőttképzési tevékenységet folytató intézmények
ellenőrzésére irányuló eljárást kivéve – bírság kiszabása helyett figyelmeztetést alkalmaznak, illetve kötelesek
megvizsgálni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
94. § (1) bekezdés a) pontjában szabályozott eljárás alkalmazásának lehetőségét.
(2) Nincs lehetőség a bírságtól való eltekintésre, ha
a) a jogsértés emberi életet, testi épséget vagy egészséget sért vagy veszélyeztet,
b) a bírság kiszabásának alapjául szolgáló tényállás megvalósulásával környezetkárosodás következett be,
c) a tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek védelmét célzó jogszabályi rendelkezés megsértésére került
sor, vagy
d) a jogsértésre a személyeknek koruk, hiszékenységük, szellemi vagy fizikai fogyatkozásuk miatt különösen
kiszolgáltatott, egyértelműen azonosítható csoportjához tartozó személlyel szemben került sor.”
19. §

(1) A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 1. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„1. árusítótér: az üzleten belül a termék vásárlóknak történő bemutatására és értékesítésére szolgáló terület;”
(2) A Kertv. 2. §-a a következő 1a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„1a. beszállító: aki a terméket, szolgáltatást kereskedelmi tevékenységet folytatónak forgalmazási céllal értékesíti;”
(3) A Kertv. 2. §-a a következő 18a. és 18b. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„18a. napi fogyasztási cikk: a vendéglátó tevékenység keretében értékesített termékek kivételével olyan, a lakosság
napi szükségleteinek, igényeinek kielégítésére szolgáló élelmiszer, illatszer, drogériai termék, háztartási tisztítószer
és vegyi áru, higiéniai papírtermék, amelyet a fogyasztó jellemzően legfeljebb egy éven belül elfogyaszt, elhasznál
vagy lecserél;
18b. napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet: olyan üzlet, amely forgalmának döntő hányadát napi fogyasztási
cikknek minősülő termékek árusítása teszi ki;”
(4) A Kertv. „A kereskedelmi tevékenységek folytatásának egyéb feltételei” alcíme a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § A napi fogyasztási cikket értékesítő új üzlet működését akkor kezdheti meg, ha biztosítja az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben az árusítótér nagysága alapján
meghatározott számú személygépkocsi elhelyezésére szolgáló várakozóhelyet, és megfelel a járművek
elhelyezésével kapcsolatos szabályoknak.”
(5) A Kertv. a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § Nem kell alkalmazni az 5/A. §-ban foglalt követelményeket azokra a napi fogyasztási cikket értékesítő
üzletekre, amelyek esetében a kereskedelmi hatóság az egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló
2013. évi CLXXXIII. törvény 19. §-ának hatálybalépését megelőzően
a) vette nyilvántartásba az üzletet,
b) adta ki a működési engedélyt.”

20. §		
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontja a következő bd) alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap:
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter, hogy)
„bd) a számviteli szabályozásért felelős miniszterrel, valamint a fogyasztóvédelemért felelős miniszterrel
egyetértésben a közszolgáltatók által alkalmazható számlaképet”
(rendeletben állapítsa meg.)
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21. §		
A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény 15. § (7) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(7) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a fémkereskedelmi hatóság vagy hatóságok kijelölését,
b) a 4. § (2) bekezdése szerinti megállapodás, továbbá a 4. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatra vonatkozó részletes
szabályokat,
c) a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag felvásárlására vonatkozó részletes szabályokat,
d) a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag anyagkísérő okmányára, továbbá a fémkereskedő bejelentési,
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó részletes szabályokat,
e) a tevékenységi biztosíték összegére, fajtáira, rendelkezésre bocsátására és felhasználására vonatkozó részletes
szabályokat,
f ) fémkereskedő telephelye működésének részletes feltételeit,
g) a 10. § (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatás részletes szabályait,
h) a felismerésre alkalmas jellemzőkre vonatkozó szabályokat,
i) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott rendőrségi szerv részére történő, a 3. § (8) bekezdésében
és az 5. § (7) bekezdésében meghatározott közvetlen tájékoztatásra és adatszolgáltatásra, továbbá a 14. §
(1) bekezdésében meghatározott, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott rendőrségi szerv által
történő adatszolgáltatásra vonatkozó részletes szabályokat,
j) a 10. § (2) bekezdésében meghatározott írásba foglalt megállapodás kötelező tartalmát,
k) a 3. § (10) bekezdésében meghatározott szigorú számadású anyagkísérő okmányra vonatkozó részletes
szabályokat,
l) a hatósági ellenőrzésre vonatkozó részletes szabályokat,
m) a fémkereskedőnek nem minősülő személyekre vonatkozó részletes szabályokat,
n) a fémkereskedelmi engedélyre, az engedély iránti kérelemre és a kérelem elbírálására vonatkozó részletes
szabályokat,
o) az annak feltételeire vonatkozó szabályokat, hogy jelen törvény hatálya a határon átnyúló szolgáltatásokra is kiterjed,
rendeletben állapítsa meg.”
22. §

(1) Az Fgytv.
a)
18. § (1) bekezdésében a „fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről” szövegrész helyébe
a „fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban” szöveg,
b)
39. § (3) bekezdésében a „38. § (3)–(7) bekezdése” szövegrész helyébe a „38. § (2)–(6) bekezdése” szöveg,
c)
47/C. § (5) bekezdés c) pontjában a „került sor.” szövegrész helyébe a „került sor, továbbá” szöveg,
d)
57. § (1) bekezdés c) pontjában a „38. § (7) bekezdése” szövegrész helyébe a „38. § (6) és (8) bekezdése”
szöveg, a „39. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „39. § (2) és (3) bekezdése” szöveg
lép.
(2) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 23/A. § (1) bekezdésében a „fogyasztóvédelmi békéltető
testület” szövegrész helyébe a „ , a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti békéltető testület” szöveg, a „tanács
kötelező határozatát” szövegrész helyébe a „békéltető testület kötelezést tartalmazó határozatát vagy a határozattal
jóváhagyott egyezséget” szöveg lép.
(3) Az Eht. 157. § (9) bekezdés d) pontjában a „részére.” szövegrész helyébe a „részére;” szöveg lép.
(4) A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény Melléklete
2. pontjában a „hatóság vagy közigazgatási jogkör gyakorlására feljogosított szerv” szövegrész helyébe a „hatóság,
közigazgatási jogkör gyakorlására feljogosított szerv vagy egyéb szervezet” szöveg lép.
(5) A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
18. § (2) bekezdés d) pontjában a „közoktatási és egészségügyi intézményben” szövegrész helyébe a „köznevelési és
egészségügyi intézményben” szöveg lép.
(6) Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 2. § (1) bekezdésében az „az oktatási jogok biztosa,
valamint a pénzügyi jogok biztosa” szövegrész helyébe a „valamint az oktatási jogok biztosa” szöveg lép.
(7) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „részletes szabályokat”
szövegrész helyébe a „részletes szabályokat,” szöveg lép.

23. §

(1) Hatályát veszti az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 40/B. § (1) bekezdés
m) pontjában a „ , valamint pénzügyi jogok biztosával,” szövegrész.
(2) Hatályát veszti a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 51. § (2) bekezdés
k) pontjában a „ , valamint pénzügyi jogok biztosával” szövegrész.
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(3) Hatályát veszti a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 79. § (1) bekezdés
o) pontjában a „ , valamint pénzügyi jogok biztosával,” szövegrész.
(4) Hatályát veszti az Fgytv. 1. § (2) bekezdésében az „– a 41–43. § és az 56. § kivételével –” szövegrész.
(5) Hatályát veszti az Fgytv. 41–43. §-a, 56. §-a, 56/C. §-a és 57. § (3) bekezdése.
(6) Hatályát veszti az Fgytv. 47/C. § (5) bekezdés b) pontjában a „továbbá” szövegrész.
(7) Hatályát veszti a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 157. § (1) bekezdés
q) pontjában a „ , valamint pénzügyi jogok biztosával” szövegrész.
(8) Hatályát veszti a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 118. § (3) bekezdés j) pontjában a „pénzügyi jogok
biztosával,” szövegrész.
(9) Hatályát veszti a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény
149. § (3) bekezdés j) pontjában a „pénzügyi jogok biztosával,” szövegrész.
(10) Hatályát veszti a Pénzügyi Jogok Biztosáról szóló 39/2012. (XII. 20.) NGM rendelet.
24. §

(1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.
(2) A 21. § 2013. november 22-én lép hatályba.
(3) A 2. §, a 4. §, a 14. § (1) bekezdése, a 15. §, a 16. § (2) és (4) bekezdése, valamint a 26. § 2014. január 1-jén lép
hatályba.
(4) A 3. §, az 5–9. §, a 10. § (2) bekezdése, a 11–12. §, a 14. § (2) bekezdése, a 16. § (1) és (3) bekezdése, a 17–19. §,
a 22. § (1) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése, valamint a 23. § (6) bekezdése az e törvény kihirdetését követő
hatvanadik napon lép hatályba.

25. §

(1) E törvény hatálybalépésével a pénzügyi jogok biztosa által hivatalból indított eljárások lezártnak tekintendők.
(2) A pénzügyi jogok biztosa által e törvény hatálybalépéséig le nem zárt eljárások alapjául szolgáló beadványokat
a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter az e törvény hatálybalépését követő harminc
napon belül megvizsgálja, és
a)
átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnak,
b)
megteszi a hatáskörébe tartozó intézkedéseket, vagy
c)
az eljárást lezárja,
és erről a kérelmezőt értesíti.

26. §		
Hatályát veszti a 25. §.
27. §

(1) E törvény
a)
2. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek,
b)
22. § (4) bekezdése a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
módosításáról szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
(2) E törvény 5. §-a a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv
módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (1) bekezdésének
végrehajtásához szükséges rendelkezést állapít meg.

28. §		
E törvény 2. §-a tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 39. cikk (5) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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2013. évi CLXXXIV. törvény
az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről
és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény módosításáról*

1. §		
Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények
módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény (a továbbiakban: Áátv.) 1. §-a a következő 3–5. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„3. integrált intézménytől átvett feladat: 2013. január 1-jét megelőzően a települési önkormányzat által,
2013. január 1-jétől az állam által – a települési önkormányzattal az integrált intézmény működtetésére kötött
ellátási szerződés vagy megállapodás útján – nyújtott szakosított szociális ellátás és gyermekvédelmi szakellátás;
4. integrált intézmény: a 3. mellékletben felsorolt intézmény;
5. integrált intézményi vagyon: a települési önkormányzat, valamint a költségvetési szervként működő integrált
intézmény valamennyi olyan ingó és ingatlan vagyona, vagyoni értékű joga, gazdasági társaságokban fennálló
tulajdoni részesedése, amely az integrált intézménytől átvett feladat ellátását szolgálja, illetve ahhoz szükséges és
nevesítetten az integrált intézménytől átvett feladathoz, valamint az integrált intézményekhez kapcsolódik.”
2. §		
Az Áátv. a következő 4/A. alcímmel egészül ki:

„4/A. Az integrált intézmények állami átvétele
9/A. § (1) 2014. január 1-jével e törvény erejénél fogva az államra száll át
a) a települési önkormányzat tulajdonában lévő integrált intézmény, az integrált intézményekkel kapcsolatos
fenntartói jog és kötelezettség, továbbá az integrált intézményekkel kapcsolatos valamennyi vagyon és vagyoni
értékű jog, kivéve az önkormányzati tulajdonban lévő szellemi (szerzői és iparjogvédelmi) tulajdonjogokat,
b) az integrált intézménytől átvett feladat ellátását végző vagy ellátásában közreműködő, a települési önkormányzat
vagy az integrált intézmény által alapított közalapítvány, alapítvány alapítói joga (a települési önkormányzat által
más alapítóval közösen alapított alapítvány, közalapítvány esetében az önkormányzatot megillető alapítói jogok), és
azon gazdasági társaságokban és egyéb gazdálkodó szervezetekben fennálló önkormányzati tulajdoni részesedés,
amelyek az integrált intézménytől átvett feladat ellátásában közreműködnek és részben vagy egészben a települési
önkormányzat tulajdonában állnak (az a) és b) pont a továbbiakban együtt: átvett integrált intézmények).
(2) Az átvett integrált intézményekkel kapcsolatban a kijelölt szerv e törvény erejénél fogva gyakorolja a fenntartói
jogokat, az alapítványok, közalapítványok alapítói jogait. A 2014. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben és a tartós
jogviszonyokban a kijelölt szerv jár el fenntartóként, illetve alapítóként.
(3) A települési önkormányzatok helyébe – a 2. § (5) bekezdésében foglalt kivétellel – az átvett integrált
intézményekkel kapcsolatos jogviszonyok tekintetében 2014. január 1-jével jogutódként az állam lép, azzal, hogy
az állam tulajdonába e törvénnyel került vagyonelemek vonatkozásában létesített kötelmi jogi jogviszonyokban
a jogutód a vagyonkezelőként e törvény alapján kijelölt szerv. Az átvett intézmények átadásához kapcsolódó
jogviszonyok tekintetében a tulajdonosi és fenntartói, a költségvetési szervek esetében az irányítói és alapítói
jogutódlásra az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, a nemzeti vagyonról, illetve az állami
vagyonról szóló törvény és végrehajtási rendelete, valamint a polgári törvénykönyvről szóló törvény az irányadó
az e törvényben foglaltak figyelembevételével.
(4) Az átvett integrált intézményhez és az integrált intézménytől átvett feladathoz kapcsolódó, a települési
önkormányzati kötelezettségvállalásból eredő 2014. éven átnyúló kötelezettségek forrását a kijelölt szerv
költségvetésében kell megtervezni.
(5) A települési önkormányzat az integrált intézményhez tartozó vagyonelemeket nem idegenítheti el, nem
terhelheti meg, a gazdasági társaságok törzs-, illetve alaptőkéjét nem csökkentheti. Ez alól kivételt képeznek
azok a vagyonelemek, amelyeket érintő jogügyletekről a települési önkormányzat e rendelkezés hatálybalépését
megelőzően már döntést hozott, és az abból befolyó bevételt a települési önkormányzat a 2013. évi
költségvetésében betervezte.

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. november 4-i ülésnapján fogadta el.
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(6) Az (1) bekezdésben meghatározottakat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(a továbbiakban: Áfa tv.) alkalmazásában olyan jogutódlással történő megszűnésnek kell tekinteni, amely az Áfa tv.
18. § (1) bekezdésében leírt feltételeknek megfelel.
9/B. § Az integrált intézmények állami átvételére a 2. § (2) bekezdését, a 2. § (5) és (6) bekezdését,
a 3. § (1)–(3) bekezdését, az 5. §-t, a 7. § (2) bekezdését, a 8. § (1)–(3) bekezdését és a 9. § (1) és (3) bekezdését
alkalmazni kell, azzal, hogy átvett intézmény alatt az átvett integrált intézményt, átvett feladat alatt az integrált
intézménytől átvett feladatot, átvett vagyon alatt az integrált intézményi vagyont kell érteni.”
3. §		
Az Áátv. a következő 10/A–10/B. §-sal egészül ki:
„10/A. § (1) A települési önkormányzat 2013. november 30-áig – 2013. december 31-ei hatállyal – dönt azon
integrált intézményei átalakításáról, valamint az alapító okiratok kiadásáról, illetve módosításáról, amelyeknek
2014. január 1-jétől
a) a 3. mellékletben szereplő székhelye, telephelye integrált intézménytől átvett feladatot lát el, és
b) a 3. mellékletben nem szereplő székhelye vagy telephelye önkormányzati feladatot lát el.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti székhelyet, telephelyet a települési önkormányzat kiválással önálló
költségvetési szervvé vagy 2014. január 1-jétől kizárólag önkormányzati feladatot ellátó intézmény telephelyévé
alakítja át. A települési önkormányzat a kiválással létrejövő intézmény esetében nyilvános pályázat kiírása nélkül
adhat intézményvezetői, magasabb vezetői megbízást a pályázati eljárás eredményes lezárásáig.
(3) A települési önkormányzat az (1) bekezdés szerinti alapító okiratokat vagy azok módosításait haladéktalanul
megküldi a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnek, valamint a működést engedélyező szervnek. A működést
engedélyező szerv a működési engedélyeket hivatalból, a feltételek fennállásának vizsgálata nélkül, 2014. január
1-jei hatállyal módosítja. Ennek keretében a 2013. december 31-én határozott idejű vagy ideiglenes működési
engedéllyel rendelkező intézmények működési engedélyeit a feltételek vizsgálata nélkül 2014. december 31-éig
meghosszabbítja.
(4) A tulajdonjog és a fenntartói jog átszállása nem érinti az átvett intézmény területi ellátási kötelezettségét,
férőhelyeinek a szociális, gyermekvédelmi szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási
rendszerbe történő befogadottságát. 2014. január 1-jén az integrált intézménytől átvett feladat nyújtására kötött
megállapodás vagy ellátási szerződés megszűnik.
(5) Az átvett integrált intézmény vezetőjének, gazdasági vezetőjének a vezetői megbízását a munkáltatói jog
gyakorlója 2014. július 1-jéig visszavonhatja.
10/B. § (1) A települési önkormányzat 10/A. § (1) bekezdése szerinti döntéséből következő feladatváltozáshoz
kapcsolódó munkáltatói intézkedéseket – azoknak legkésőbb 2013. december 31. nappal történő hatályosulása
mellett – a döntést követő 5 napon belül kell meghozni. A meghozott munkáltatói intézkedésről a kincstár területi
szervét és a kijelölt szervet soron kívül kell értesíteni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltatói intézkedéssel érintett foglalkoztatott 2014. január hónapban esedékes
illetménye, munkabére és egyéb járandósága a 10/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési szerv költségvetését
terheli.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt munkáltatói intézkedéssel nem érintett foglalkoztatott 2013 decemberére
járó illetménye, munkabére és egyéb járandósága után fizetendő közteher megfizetése az önkormányzati
nettófinanszírozás keretében – a kincstár adatszolgáltatása alapján – a kijelölt szerv által 2014. január 18-ai
értéknappal a kincstár fizetési számláján biztosított fedezet terhére történik. A fedezet meghatározása
a foglalkoztatottak részére 2013 decemberében ténylegesen megfizetett társadalombiztosítási ellátás
figyelembevételével történik.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott munkáltatói intézkedéssel érintett személyek körében – az értesítést
követően, 2013. december 31. napjával bezárólag – bekövetkező változás esetén a 2013 decemberére járó illetmény,
munkabér és egyéb járandóság, valamint azok közterhe fedezetének utólagos elszámolása és pénzügyi rendezése
a kijelölt szerv és a települési önkormányzat között közvetlenül történik.
(5) A kincstár technikai adószámán nyilvántartott intézmények átvétele a biztosítotti bejelentés szempontjából
jogutódlásnak tekintendő.”
4. §		
Az Áátv. az 1. melléklet szerinti új 3. melléklettel egészül ki.
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5. §

(1) Az Áátv.
a)
10. § (1) bekezdés a) pontjában az „intézmények” szövegrész helyébe az „intézmények, integrált intézmények”
szöveg,
b)
2. mellékletében az „átvett intézmények” szövegrész helyébe az „átvett intézmények, illetve átvett integrált
intézmények” szöveg
lép.
(2) Hatályát veszti az Áátv. 1. melléklet II. Gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények rész 129–131. pontja.

6. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2013. évi CLXXXIV. törvényhez
„3. melléklet a 2012. évi CXCII. törvényhez

2014. január 1-jével állami tulajdonba kerülő integrált szociális, gyermekvédelmi intézmények
1.

Békéscsaba és Térsége

Békéscsabai Kistérségi Egyesített

5600

Ápolást, gondozást

Szenvedélybetegek

Többcélú Önkormányzati

Szociális Intézmény 4-es Honvéd

Békéscsaba,

nyújtó intézmény

otthona

Kistérségi Társulás

Utcai Időskorúak Gondozóháza

4-es Honvéd

Debrecen Megyei Jogú Város

Debrecen Megyei Jogú Város

4032

Lakóotthon

Fogyatékos

Önkormányzata

Fogyatékosokat Ellátó Intézménye

Debrecen,

személyek ápoló-

Böszörményi

gondozó célú

utca 2.
2.

lakóotthona

út 148.
Ápolást, gondozást

Fogyatékos (látás,

nyújtó intézmény

mozgás, értelmi)
személyek otthona

3.

Átmeneti

Fogyatékos

elhelyezést nyújtó

személyek

intézmény

gondozóháza

Debrecen Megyei Jogú Város

Debrecen Megyei Jogú Város

4032

Ápolást, gondozást

Fogyatékos (látás,

Önkormányzata

Csökkentlátók Otthona

Debrecen,

nyújtó intézmény

mozgás, értelmi)
személyek otthona

Nagyerdei
körút 100.
4.

5.

Győr Megyei Jogú Város

Fogyatékosok Átmeneti

9023 Győr,

Átmeneti

Fogyatékos

Önkormányzata

Gondozóháza

Török István

elhelyezést nyújtó

személyek

út 1.

intézmény

gondozóháza

Kalocsa Város Önkormányzata

6300 Kalocsa,

Ápolást, gondozást

Fogyatékos (látás,

Szociális Alapszolgáltatási és

Malom utca

nyújtó intézmény

mozgás, értelmi)

Szakellátási Központja Malom utcai

3–5.

Kalocsa Város Önkormányzata

személyek otthona

telephely
6.

Miskolc Környéki

Miskolci Egyesített Szociális,

3530 Miskolc,

Átmeneti

Fogyatékos

Önkormányzati Társulás

Egészségügyi és Gyermekvédelmi

Meggyesalja

elhelyezést nyújtó

személyek

Intézmény – Módszertani Központ

út 10.

intézmény

gondozóháza

Gyermekotthon

Értelmi Fogyatékosok Napközi
Otthona és Fogyatékos Személyek
Gondozóháza
7.

Miskolc Környéki

Miskolci Egyesített Szociális,

3515 Miskolc,

Gyermekvédelmi

Önkormányzati Társulás

Egészségügyi és Gyermekvédelmi

Egyetem út

szakellátás

Intézmény – Módszertani Központ

1/C.

Junior Gyermekotthon
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8.

Miskolc Környéki

Miskolci Egyesített Szociális,

3515 Miskolc,

Gyermekvédelmi

Önkormányzati Társulás

Egészségügyi és Gyermekvédelmi

Egyetem út

szakellátás

Intézmény – Módszertani Központ

1/C.

Gyermekotthon

Aranyhíd Gyermekotthon
9.

Miskolc Környéki

Miskolci Egyesített Szociális,

3515 Miskolc,

Gyermekvédelmi

Önkormányzati Társulás

Egészségügyi és Gyermekvédelmi

Egyetem út

szakellátás

Intézmény – Módszertani Központ

1/C.

Gyermekotthon

Fruska Gyermekotthon
10.

Miskolc Környéki

Miskolci Egyesített Szociális,

3515 Miskolc,

Gyermekvédelmi

Önkormányzati Társulás

Egészségügyi és Gyermekvédelmi

Egyetem út

szakellátás

Intézmény – Módszertani Központ

1/C.

Nevelőszülői hálózat

Nevelőszülői hálózat
11.

Nagykanizsa Megyei Jogú

Fogyatékkal Élők Integrált

8800

Ápolást, gondozást

Fogyatékos (látás,

Város Önkormányzata

Intézménye

Nagykanizsa,

nyújtó intézmény

mozgás, értelmi)
személyek otthona

Űrhajós út
6/A.

12.

Pécs Megyei Jogú Város

Átmeneti

Fogyatékos

elhelyezést nyújtó

személyek

intézmény

gondozóháza
Nevelőszülői hálózat

Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek

7621 Pécs,

Gyermekvédelmi

Átmeneti Otthona

Megye utca

szakellátás

24.
13.

Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek

7621 Pécs,

Gyermekvédelmi

Átmeneti Otthona

Megye utca

szakellátás

Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek

7621 Pécs,

Gyermekvédelmi

Átmeneti Otthona

Megye utca

szakellátás

Tatabányai Többcélú Kistérségi

Tatabányai Többcélú Kistérségi

2831 Tarján,

Ápolást, gondozást

Fogyatékos (látás,

Társulás

Társulás Egyesített Szociális

Petőfi Sándor

nyújtó intézmény

mozgás, értelmi)

Intézmények Szent György Központ

utca 16.

Pécs Megyei Jogú Város

Gyermekotthon

24.
14.

Pécs Megyei Jogú Város

Utógondozó otthon

24.
15.

személyek otthona

”

2013. évi CLXXXV. törvény
a szerencsejáték szervezésével összefüggő egyes törvények módosításáról*

1. §		
A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A koncessziós szerződés megkötésére – a szerződésnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
12. § (3) bekezdése szerinti meghosszabbítását, valamint a 10/C. § szerinti megkötését kivéve – az állam vagy
az önkormányzat pályázatot köteles kiírni. A pályázat – kivéve ha honvédelmi vagy nemzetbiztonsági érdek
a pályázat zárkörű kiírását teszi szükségessé – nyilvános.”
2. §		
A Ktv. a következő alcímmel és 10/C. §-sal egészül ki:

„A megbízható szerencsejáték-szervezővel megköthető koncessziós szerződésre irányadó különös
szabályok
10/C. § (1) Az ágazati törvényben meghatározott megbízható szerencsejáték-szervezővel koncessziós szerződés
az e §-ban meghatározottak szerint is köthető.
(2) Az ágazati miniszter mellőzheti a nyilvános koncessziós pályázat kiírását, ha a koncessziós szerződés
megkötésére megbízható szerencsejáték-szervezővel is sor kerülhet.
* A törvényt az Országgyűlés a 2013. november 4-i ülésnapján fogadta el.
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(3) A szerencsejáték szervezésére irányuló tevékenység végzésére a megbízható szerencsejáték-szervező ajánlatot
tesz. Az ajánlattevő ajánlatában megjelöli az üzemeltetni kívánt – a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi
XXXIV. törvényben (a továbbiakban: Szjtv.) meghatározott – egységek település szerinti helyszínét és vállalja, hogy
egységenként a mindenkori központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott koncessziós díj összege
legalább kétszeresének megfelelő összegű éves koncessziós díjat fizet.
(4) Az ágazati miniszter az ajánlat elfogadásáról a megbízható szerencsejáték-szervező írásbeli ajánlatának átvételét
követő 30 napon belül dönt. Az ajánlat elfogadása esetén 30 napon belül megköti a koncessziós szerződést
az ajánlattevővel.
(5) Az e § szerint megkötött koncessziós szerződés alapján a koncesszió jogosultja legfeljebb öt egységet
üzemeltethet.
(6) A koncessziós szerződésre és a koncesszió jogosultjára egyebekben e törvény és az Szjtv. rendelkezései
irányadóak.”
3. §		
A Ktv. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § Ha a koncessziós szerződés megkötésére nem a 10/C. §-ban foglaltak szerint kerül sor, az állam, illetőleg
az önkormányzat nevében eljáró személy, illetve szerv csak azzal a pályázóval köthet szerződést, aki a pályázatot
megnyerte. A pályázat nyertese az, aki összességében az állam, illetőleg az önkormányzat számára a kiírásnak
megfelelő legkedvezőbb ajánlatot tette.”
4. §		
A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 4. §-a a következő
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A koncessziós szerződést a miniszter a Ktv. 10/C. § (2) bekezdése alapján az e törvény szerinti megbízható
szerencsejáték-szervezővel nyilvános pályázat kiírása nélkül is megkötheti.”
5. §		
Az Szjtv. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Ktv. 5. § (1) bekezdése szerinti nyilvános pályázat kiírása esetén a miniszter a pályázat nyertesével kötheti meg
a koncessziós szerződést.”
6. §		
Az Szjtv. 35. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szerencsejáték-szervező a tárgyhavi adó összegét úgy állapítja meg, hogy az adóév első napjától a tárgyhó
utolsó napjáig a tiszta játékbevételt összesíti, ezután az (1) bekezdésben foglaltak alapján megállapítja a tárgyhavi
adó összegét és levonja belőle az adóéven belül a tárgyhónapot megelőző időszakokra megfizetett adó összegét,
valamint az általa a tárgyévre megfizetett koncessziós díj egytizenketted részének összegét.”
7. §		
Az Szjtv. 37. § 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. Egység: koncessziós szerződéssel működtetett egy játékkaszinó.”
8. §		
Az Szjtv. 37. §-a a következő 30. ponttal egészül ki:
„30. Megbízható szerencsejáték-szervező: az a szerencsejáték-szervező, valamint annak többségi tulajdonosa, amely
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet, és
a) valamennyi közteherre vonatkozó bevallási- és fizetési kötelezettségének eleget tett, és egyszer sem esett
harminc napot meghaladó késedelembe;
b) egyik bankszámláján sem volt azonnali beszedési megbízás az adóhatóság részéről, illetve működése során nem
indult ellene végrehajtási eljárás;
c) a működése során, azzal összefüggésben, nem történt olyan jogsértés, amely miatt esetenként öt millió forint
összeget meghaladó bírsággal sújtották volna;
d) legalább 10 éven keresztül folytatott szerencsejáték szervezésére irányuló tevékenységet Magyarországon;
e) a játékosok személyazonosságának megállapítására, valamint az ahhoz kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó
szabályokat maradéktalanul betartotta, amennyiben ilyen kötelezettség terhelte.”
9. §		
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 12. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az (1) bekezdés a)–g) pontjában és a (2) bekezdés c), d) pontjában meghatározott tevékenységi körök mint
gyűjtőfogalmak keretein belüli azon tevékenységcsoportok, amelyek az e törvény hatálybalépésekor hatályban lévő
egyes ágazati törvénybeli rendelkezések szerint koncessziós pályázat kiírása vagy koncessziós szerződés megkötése
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nélkül is folytathatók, e törvény hatálybalépését követően is koncessziós pályázat kiírása vagy koncessziós szerződés
megkötése nélkül folytathatók. E törvény hatálybalépését követően az (1) bekezdés a)–d), f ), g) pontjában, és
a (2) bekezdés c), d) pontjában meghatározott tevékenységi körök mint gyűjtőfogalmak keretein belül egyes
további tevékenységtípusok folytatatását koncessziós pályázat kiírása vagy koncessziós szerződés nélkül kizárólag
e törvény teheti lehetővé. Nem szükséges továbbá koncessziós pályázat kiírása vagy koncessziós szerződés kötése
közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus által eltérően szabályozott tevékenységek körében.”
10. §		
E törvény 9. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
11. §		
E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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III.

81029

Kormányrendeletek

A Kormány 394/2013. (XI. 14.) Korm. rendelete
az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének,
valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés
a) pont aa) és ab) alpontjában, valamint b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint
az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Kr.) 9. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az (1) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltatók által 2012. január 1-je és 2013. július 15-e közötti időszakban
illetmény- vagy bérnövelésre jogosult munkakörben foglalkoztatott azon dolgozó, aki az ágazati előmeneteli
rendszer alapján egyébként járó visszamenőleges vagy folyamatos illetménynövelésre az egyes egészségügyi
dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló
394/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépésének napján valamely, a 2. melléklet
szerinti egészségügyi szolgáltatónál jogosult, a 2012. január 1-je és 2013. július 15-e közötti időszak tekintetében
visszamenőleges béremelésre jogosult. A visszamenőleges béremelés összege megegyezik azzal az összeggel,
amely a dolgozót eseti keresetkiegészítésként megillette volna, ha 2013. július 15-én is az (1) bekezdés szerinti
egészségügyi szolgáltató alkalmazásában áll.”
(2) A Kr. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(4) A (2a) bekezdés szerinti visszamenőleges béremelésre jogosult foglalkoztatottakról a visszamenőleges
béremelés biztosításához szükséges adatokat az (1) bekezdés szerinti munkáltató 2013. november 15-éig küldi meg
a GYEMSZI részére.”

2. §		
A Kr. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 242–249. pontja szerinti egészségügyi szolgáltatónak az egészségügyi
ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó, a Módr. hatálybalépésének napján jogviszonyban álló
foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2013. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló,
az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatási jogviszonya időtartamára jogosult.
(2) A HEVA Kft.-nek az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó, a Módr. hatálybalépésének
napján jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2013. május 1-jétől, de legfeljebb
a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatási
jogviszonya időtartamára jogosult.
(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat szerinti munkáltató által az 1. mellékletnek a Módr.-rel megállapított
2.65–2.67., 3.8. és 3.9. pontjában szereplő munkakörben foglalkoztatott dolgozója az illetmény- vagy bérnövelésre
2013. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya
alá tartozó foglalkoztatási jogviszonya időtartamára jogosult.
(4) Az (1)–(3) bekezdés alapján illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatott az egészségügyi ágazati
előmeneteli rendszer alapján egyébként járó visszamenőleges és folyamatos illetmény- vagy bérnövelésre
az e §-ban meghatározottak szerint egyösszegű illetmény- vagy bérnövelésként (a továbbiakban együtt:
egyösszegű illetménynövelés) jogosult.
(5) Az (1)–(3) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére
az egyösszegű illetménynövelés összegét a 2013. novemberi bér (illetmény) kifizetésével egyidejűleg kell kifizetni
2013. december hónapban.
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(6) A munkáltató által az (1)–(3) bekezdés szerinti időszakra vonatkozó egyösszegű illetménynövelés biztosítása
érdekében igényelhető támogatás összege megegyezik az egészségügyi dolgozót, illetve egészségügyben
dolgozót az Eütev. szerint megillető mértékű emelési összegnek a kifizetőt terhelő adókkal és járulékokkal
megnövelt mértékével.
(7) Az egyösszegű illetménynövelés igénybejelentésére a 4. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni,
azzal, hogy a 4. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a GYEMSZI 2013. november 20-áig továbbítja a bruttó
támogatási összeget az OEP részére.
(8) A 4. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően a (6) bekezdés szerinti támogatásnak – a GYEMSZI adatszolgáltatása
alapján – az OEP általi utalványozására a 2013. december hónapban esedékes támogatás utalványozásával
egyidejűleg kerül sor.”
3. §

(1) A Kr. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Kr. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. §		
A Kr. 9. § (3) bekezdésében az „(1) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés szerinti, a visszamenőleges
béremelés biztosítására a (2a) bekezdés” szöveg lép.
5. §		
Hatályát veszti a Kr. 1. melléklet 5. pont 5.4. alpontja.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 394/2013. (XI. 14.) Korm. rendelethez
1. A Kr. 1. melléklet 2. pontja a következő 2.65–2.67. alponttal egészül ki:
[Az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozói és egyes egészségügyben dolgozói munkakörök:]
„2.65. ápolási igazgató
2.66. egészségügyi szakoktató
2.67. mentőhelikopter vezető”
2. A Kr. 1. melléklet 3. pontja a következő 3.8. és 3.9. alponttal egészül ki:
[Az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése szerinti, felsőfokú végzettséggel betölthető munkakörök:]
„3.8. fizikus
3.9. kémikus”

2. melléklet a 394/2013. (XI. 14.) Korm. rendelethez
A Kr. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 242–250. sorral egészül ki:
(A

B

Egészségügyi szolgáltató neve

Település)

„
242.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Járóbeteg szakrendelés (Szarvas Gábor u.)

Budapest

243.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Mozgó
Tüdőgondozó Állomás

Budapest

244.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Járóbeteg Szakrendelés

Pécs
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245.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Ápolási
Otthon

Miskolc

246.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Fürdő és
Gyógyászati Központ

247.

Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ

Budapest

248.

Egészségügyi és Szociális Intézmények
Igazgatósága

Kecskemét

249.

Verpelét Nagyközségi Önkormányzat

250.

HEVA Kft.

Cserkeszőlő

Verpelét
Heves
”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 480/2013. (XI. 14.) KE határozata
államtitkári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján – a miniszterelnök
javaslatára – dr. Komoróczki Istvánt 2013. november 8-ai hatállyal a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárává
kinevezem.
Budapest, 2013. november 7.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. november 8.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/05819/2013.

A Kormány 1814/2013. (XI. 14.) Korm. határozata
a 2014–2020-as európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer felállításának
szervezeti kereteiről és az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó egyes feladatés hatáskörökről, és az e-közigazgatás fejlesztésének jövőbeni irányairól
A Kormány az európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer átalakításainak irányairól szóló korábbi
határozatait megerősítve, a 2007–13-as időszak és a 2014–20-as időszak végrehajtása közötti gördülékeny átmenet biztosítása,
a szakpolitikai irányok még teljesebb körű érvényesítése és az intézményrendszer hatékonyabb működése érdekében
1. úgy döntött, hogy a jelenleg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezeti keretein belül főosztályokként működő
irányító hatóságok 2014. január 1-jétől az irányító hatóságokat átvevő valamennyi minisztériumban egységes
szervezeti keretek között kerülnek kialakításra oly módon, hogy az irányító hatóságot képező főosztály(ok)
– figyelemmel az irányító hatósági és kedvezményezetti összeférhetetlenségi viszonyokra – 2014. január 1-jétől
helyettes államtitkári irányítás alatt a minisztérium szervezetébe kerülnek,
2. felhívja az irányító hatóságok átvételében érintett minisztereket, hogy az 1. pont végrehajtása érdekében
a Miniszterelnökség iránymutatásai mellett a szükséges intézkedéseket tegyék meg, ideértve az egyes közjogi
szervezetszabályozó eszközök módosítását,
Felelős:
érintett miniszterek az 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat 1. melléklete szerint,
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
azonnal
3. úgy döntött, hogy
a)
2014. január 1-jétől az Államreform Operatív Program irányító hatósági funkcióit az Emberi Erőforrások
Minisztériuma látja el, és a feladatellátáshoz szükséges humán kapacitás 2014. január 1. napjával az Emberi
Erőforrások Minisztériumába kerül áthelyezésre,
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b)
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2014. január 1-jétől az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program irányító hatósági funkcióit
a Nemzetgazdasági Minisztérium látja el, és a feladatellátáshoz szükséges humán kapacitás
2014. január 1. napjával a Nemzetgazdasági Minisztériumba kerül áthelyezésre,
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
A Kormány az európai uniós forrásfelhasználás valamennyi szakterületére vonatkozó szabályozás és működés
egységessé tétele és a szakminisztériumok felügyelete alatt működő egyes irányító hatóságok céljainak és
munkájának összehangolása érdekében
4. úgy döntött, hogy
a)
a Miniszterelnökség szervezeti keretein belül 2014. január 1-jétől kialakításra kerülő központi koordináció
az irányító hatóságok munkájának összehangolását és egységességét az alábbi horizontális funkciókon
keresztül biztosítja:
aa)
Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság titkársági feladatainak ellátása,
ab)
a normatív jellegű agrártámogatások kivételével az európai uniós források felhasználása
tekintetében a fejlesztéspolitikai intézményrendszerre – beleértve valamennyi irányító hatóság
munkáját – vonatkozóan az egységes eljárásrendi keretek kialakítása (jogalkotás és szabályozás)
az érintett minisztériumok bevonásával, valamint az egységes végrehajtási gyakorlat (értelmezési
kérdések) és szabályosság kialakítása,
ac)
a támogatási konstrukciók megjelentetés előtti jóváhagyása,
ad)
az irányító hatóságok döntéseivel szemben biztosított egységes jogorvoslati rendszer működtetése,
ae)
egységes informatikai és monitoring rendszer kialakítása és működtetése,
af )
egységes költségvetési fejezet menedzsment biztosítása,
ag)
projekt és program értékelési rendszer központi kialakítása és működtetése,
ah)
az európai uniós források felhasználásához kötődő partnerségi egyeztetési folyamatok és
kommunikációs tevékenységek egységes koordinálása,
ai)
egységes humánerőforrás menedzsment (különösen a javadalmazási, a motivációs és képzési
rendszer) kialakítása és működtetése,
aj)
az európai uniós forrásokból megvalósuló közbeszerzési eljárások ellenőrzése,
ak)
a Koordinációs Operatív Program működtetése,
al)
az egyes operatív programok végrehajtására vonatkozó ellenőrzések, auditok koordinációja,
am)
európai uniós és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartás,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter
Határidő:
2014. január 1.
b)
úgy döntött, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium európai uniós
programokat állami támogatási szempontból vizsgáló szervezeti egységei 2014. január 1-jétől a központi
koordináció részeként a Miniszterelnökség irányítása alá kerülnek,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
azonnal
5. felhívja az érintett minisztereket, hogy a Miniszterelnökséggel együttműködésben gondoskodjanak a szakmai,
pénzügyi irányítási és szabályozási jogkörök olyan módon történő megosztásáról, hogy a minisztériumokhoz kerülő
irányító hatóságok kizárólag szakmai irányítási feladatokat látnak el,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár, és érintett miniszterek az 1600/2012. (XII. 17.)
Korm. határozat 1. melléklete szerint
Határidő:
azonnal
6. felkéri az érintett minisztereket, hogy a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret, valamint a 2014–2020 közötti kohéziós
politikai operatív programok, a horizontális operatív programok és az egyéb hazai szakmai fejezeti kezelésű
előirányzatok XIX. Uniós fejlesztések fejezetben történő megtervezése felől intézkedjenek,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter, és az érintett miniszterek az 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat
1. melléklete szerint
Határidő:
azonnal
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7. felkéri a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy az érintett miniszterek bevonásával a 2014–2020 közötti
tervezési időszak irányító hatóságai szakmai és funkcionális létszáma, valamint az ahhoz kapcsolódó működési
költségvetése adott – az ágazati szakpolitikáért felelős miniszter irányítása alatt álló – költségvetési fejezetben
történő megtervezése és a kapcsolódó források átadása felől intézkedjenek,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár, és érintett miniszterek az 1600/2012. (XII. 17.)
Korm. határozat 1. melléklete szerint
Határidő:
azonnal
8. felkéri a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az érintett miniszterek és a megyei önkormányzatok bevonásával
tegye meg a szükséges intézkedéseket az európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer
felállításának módjáról szóló 1545/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat 5. és 6. pontjában foglaltak végrehajtása
érdekében.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter, érintett miniszterek az 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat
1. melléklete szerint,
Határidő:
azonnal
A Kormány áttekintette a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználására irányuló programok
tervezésének jelenlegi állását és
9. megállapította, hogy indokolt – az Európai Bizottság álláspontjára tekintettel – az e-közigazgatás (e-government),
valamint az e-közszolgáltatások (e-public sercvice) fejlesztésének elválasztása olyan módon, hogy
a)
az e-közigazgatás (e-government) fejlesztésével összefüggő források az Emberi Erőforrások Operatív Program
Jó Állam prioritási tengelye,
b)
az e-közszolgáltatások (e-public service) fejlesztésével összefüggő források a Gazdasági és Innovációs
Operatív Program Infokommunikációs fejlesztések prioritási tengelye keretében
kerüljenek megtervezésre,
10. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, valamint a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az e-közigazgatás
(e-government) fejlesztésével összefüggő források pontos összegének meghatározásával összefüggő
egyeztetéseket folytassák le azzal, hogy az e-közigazgatás fejlesztésével összefüggő forrás mértékét 37–50 milliárd
forint között szükséges meghatározni,
Felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2013. november 22.
11. a nemzetgazdasági miniszter útján felhívja a 2014–2020-as programozási időszak előkészítéséért felelős uniós
főtárgyalót, hogy vizsgálja meg az infokommunikációs feladatok ellátása érdekében a 10. pontban foglaltakkal
összefüggésben kieső források feltételekkel történő biztosíthatóságát a Gazdasági és Innovációs Operatív Program
Infokommunikációs fejlesztések prioritási tengelye vonatkozásában.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2013. november 22.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1815/2013. (XI. 14.) Korm. határozata
a Nemzet Sportolója cím adományozásáról
A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 62. § (1) és (2) bekezdései alapján dr. Kárpáti György vízilabdázó
részére a Nemzet Sportolója címet és az azzal járó életjáradékot adományozza.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1816/2013. (XI. 14.) Korm. határozata
a Budapesti Operettszínház irányítási jogának államháztartási alrendszerek közötti átadásával kapcsolatos
intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Budapesti Operettszínház 2014. január 1-jétől az állam fenntartásába kerüljön, és annak
irányítását az emberi erőforrások minisztere lássa el;
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjanak a Budapesti
Operettszínház irányítási joga államháztartási alrendszerek közötti változásának törvényi megalapozásáról,
a Budapesti Operettszínház 2014. évi működtetéséhez szükséges támogatási előirányzatnak a Magyarország
2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatban történő fejezetek közötti átcsoportosításáról, valamint
a Budapesti Operettszínház által az alaptevékenységéhez használt ingatlanok bérletével kapcsolatosan felmerülő
többletkiadások fedezetéről 200 millió forint összegben;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét a Budapesti Operettszínház átadás-átvételéről szóló megállapodás
előkészítésére és aláírására.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a megállapodás megkötésére: 2013. november 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1817/2013. (XI. 14.) Korm. határozata
Abasár település ivóvízellátását biztosító kutak szennyezettségének feltárásával,
valamint a település ivóvízellátásával kapcsolatban szükséges intézkedésekről
A Kormány kiemelt figyelmet fordít az Abasár településen élő lakónépesség egészséges ivóvízzel történő ellátásának
megoldására, ezért – a költséghatékonyság elvét szem előtt tartva – a következő intézkedéseket rendeli el:
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 21. § (6) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva, a Mátrafüred és Abasár közötti távvezeték megvalósítására (a továbbiakban: beruházás)
90,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési
kötelezettséggel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a Kvtv.
1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 35. Klíma-,
energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok alcím, 9. ÉRV Zrt. egészséges ivóvízellátással kapcsolatos
feladatainak támogatása jogcímcsoport javára az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2014. június 30.
2. egyetért azzal, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter a támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételeiről
az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2013. november 30-áig
támogatási megállapodást köt és a fejlesztéshez rendelkezésre bocsátott forrás felhasználásáról legkésőbb a Kvtv.
zárszámadásának keretében gondoskodik;
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3. felhívja a beruházással kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásban eljáró hatóságokat irányító minisztereket,
hogy – az érintett megyei kormányhivatalok kormánymegbízottjainak útján – kísérjék kiemelt figyelemmel
a hatósági eljárásokat és tegyenek meg minden szükséges lépést annak érdekében, hogy az egyes eljárások
ügyintézési határidőn belül, soron kívül lezáruljanak;
Felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
emberi erőforrások minisztere
vidékfejlesztési miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
4. az Áht. 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az Abasár ivóvízellátását biztosító kutakban feltárt
szennyezettséggel (a továbbiakban: szennyezettség) veszélyeztetett, Abasár környéki vízbázisok alapállapot
vizsgálatának a víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet szerinti elvégzésére
70,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési
kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím
terhére, a Kvtv. 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 13. Nemzeti Környezetügyi Intézet cím javára
a 2. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
vidékfejlesztési miniszter
Határidő:
2014. június 30.
5. az Áht. 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a szennyezettségre vonatkozó, a felszín alatti vizek
védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti tényfeltárás elvégzésére
100,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési
kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím
terhére, a Kvtv. 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 13. Nemzeti Környezetügyi Intézet cím javára
3. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
vidékfejlesztési miniszter
Határidő:
2014. június 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XI. Miniszterelnökség

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
Millió forintban, egy tizedessel !
ÁHT.

Fejezet

Cím

Alcím

egyedi

szám

szám

szám

azonosító

Jog-

Jog-

Előir.

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

cím

cím

csop.

szám

csoport

előir.

név

név

név

száma

szám

szám

Jog-

Jog-

Előir.

cím

cím

csop.

csop.

név

név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Módosítás

A módosítás

(+/-)

következő

Kiemelt előirányzat

évre

neve

áthúzódó

név

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

hatása
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

XVII.
20

Fejezeti kezelésű előirányzatok
35

344606

Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok
9

ÉRV Zrt. egészséges ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása
2

Felhalmozási költségvetés
3

XI.
297102
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1. melléklet az 1817/2013. (XI. 14.) Korm. határozathoz

Egyéb felhalmozási kiadások

90,0

Miniszterelnökség
7

Rendkívüli kormányzati intézkedések

-90,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Millió forintban, egy tizedessel !
ÁHT.

Fejezet

Cím

Alcím

egyedi

szám

szám

szám

azonosító

Jog-

Jog-

Előir.

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

cím

cím

csop.

szám

csoport

előir.

név

név

név

száma

szám

szám

Jog-

Jog-

Előir.

cím

cím

csop.

csop.

név

név

név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Módosítás

A módosítás

(+/-)

következő

Kiemelt előirányzat

évre

neve

áthúzódó

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

hatása
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

XVII.
20

Fejezeti kezelésű előirányzatok
35

344606

Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok
9

ÉRV Zrt. egészséges ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása

90,0

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

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-) Összesen:

Fejezet

1 példány

időarányos

Állami Számvevőszék

1 példány

Magyar Államkincstár

1 példány

teljesítményarányos
egyéb AZONNAL

Nemzetgazdasági Minisztérium

2 példány

I. n. év

90,0

Millió forintban, egy tizedessel !
II. n. év
III. n. év
IV.n. év

90,0
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2. melléklet az 1817/2013. (XI. 14.) Korm. határozathoz
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
XI. Miniszterelnökség

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
Millió forintban, egy tizedessel !
ÁHT.

Fejezet

Cím

Alcím

egyedi

szám

szám

szám

azonosító

Jog-

Jog-

Előir.

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

cím

cím

csop.

szám

csoport

előir.

név

név

név

száma

szám

Jog-

Jog-

Előir.

cím

cím

csop.

csop.

név

név

szám

KIADÁSOK

név

A módosítás jogcíme

Módosítás

A módosítás

(+/-)

következő

Kiemelt előirányzat

évre

neve

áthúzódó

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

hatása
XII.
276201

Vidékfejlesztési Minisztérium
13

Nemzeti Környezetügyi Intézet
1

Működési költségvetés
3

XI.
297102

Dologi kiadások

70,0

Miniszterelnökség
7

Rendkívüli kormányzati intézkedések

-70,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Millió forintban, egy tizedessel !
ÁHT.

Fejezet

Cím

Alcím

egyedi

szám

szám

szám

azonosító

Jog-

Jog-

Előir.

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

cím

cím

csop.

szám

csoport

előir.

név

név

név

száma

szám

Jog-

Jog-

Előir.

cím

cím

csop.

csop.

név

név

szám

név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Módosítás

A módosítás

(+/-)

következő

Kiemelt előirányzat

évre

neve

áthúzódó

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

hatása
XII.
276201

Vidékfejlesztési Minisztérium
13

Nemzeti Környezetügyi Intézet

70,0

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-) Összesen:

Fejezet

1 példány

időarányos

Állami Számvevőszék

1 példány

Magyar Államkincstár

1 példány

teljesítményarányos
egyéb AZONNAL

Nemzetgazdasági Minisztérium

2 példány

I. n. év

70,0

Millió forintban, egy tizedessel !
II. n. év
III. n. év
IV.n. év

70,0
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Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
XI. Miniszterelnökség

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
Millió forintban, egy tizedessel !
ÁHT.

Fejezet

Cím

Alcím

egyedi

szám

szám

szám

azonosító

Jog-

Jog-

Előir.

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

cím

cím

csop.

szám

csoport

előir.

név

név

név

száma

szám

Jog-

Jog-

Előir.

cím

cím

csop.

csop.

név

név

szám

KIADÁSOK

név

A módosítás jogcíme

Módosítás

A módosítás

(+/-)

következő

Kiemelt előirányzat

évre

neve

áthúzódó

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

hatása
XII.
276201

Vidékfejlesztési Minisztérium
13

Nemzeti Környezetügyi Intézet
1

Működési költségvetés
3

XI.
297102
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Dologi kiadások

100,0

Miniszterelnökség
7

Rendkívüli kormányzati intézkedések

-100,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Millió forintban, egy tizedessel !
ÁHT.

Fejezet

Cím

Alcím

egyedi

szám

szám

szám

azonosító

Jog-

Jog-

Előir.

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

cím

cím

csop.

szám

csoport

előir.

név

név

név

száma

szám

Jog-

Jog-

Előir.

cím

cím

csop.

csop.

név

név

szám

név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Módosítás

A módosítás

(+/-)

következő

Kiemelt előirányzat

évre

neve

áthúzódó

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

hatása
XII.
276201

Vidékfejlesztési Minisztérium
13

Nemzeti Környezetügyi Intézet

100,0

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

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-) Összesen:

Fejezet

1 példány

időarányos

Állami Számvevőszék

1 példány

Magyar Államkincstár

1 példány

teljesítményarányos
egyéb AZONNAL

Nemzetgazdasági Minisztérium

2 példány

I. n. év

100,0

Millió forintban, egy tizedessel !
II. n. év
III. n. év
IV.n. év

100,0

81039
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A Kormány 1818/2013. (XI. 14.) Korm. határozata
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére biztosítandó állami támogatásról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
a távhőszolgáltatási feladatát saját tulajdonban lévő vagyontárgyakkal oldja meg; a Kormány pénzügyi forrás
biztosításával támogatja, hogy a távhőszolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében az Önkormányzat megvásárolja
a Székesfehérvári Fűtőerőmű Korlátolt Felelősségű Társaság „f. a.” vagyoni elemeit;
2. felhívja a belügyminisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy tegyenek javaslatot az 1. pontban foglalt
tevékenységhez kapcsolódóan az Önkormányzat számára biztosítandó támogatás összegére.
Felelős:
belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2014. január 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1819/2013. (XI. 14.) Korm. határozata
a GOP-2.1.3-12-2012-0014 azonosító számú („A FALCO Zrt. préstechnológiájának korszerűsítésére irányuló
komplex fejlesztés” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a GOP-2.1.3-12-2012-0014 azonosító számú, „A FALCO Zrt. préstechnológiájának
korszerűsítésére irányuló komplex fejlesztés” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű
projektjavaslatot,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

Projekt

1.

azonosító

Projekt támogatási
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

száma

GOP2. 2.1.3-122012-0014

D

összege
(Ft)

A FALCO Zrt.
préstechnológiájának
korszerűsítésére
irányuló komplex
fejlesztés

FALCO Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

2 000 000 000

E

F

Projekt
támogatási
intenzitása

Projekt rövid bemutatása

(%)

23,7776

A FALCO Zártkörűen Működő Részvénytársaság egy korszerűbb
gyártási technológiát alkalmazva bővít és új piacok felé nyit,
egy kedvezőbb műszaki paraméterekkel rendelkező, nagyobb
teljesítményű, jobb minőségű termékeket előállítani tudó
gyártósort tervez kiépíteni.
A tervezett fejlesztés során az új géppel minden méretben
tudna gyártani a vállalat, emellett az új, folyamatos
prés számítógépes vezérlésének köszönhetően sokkal
hatékonyabban, energiatakarékosabban tudna működni.
A folyamatos prés által így előállított termékek felülete
sokkal egyenletesebb, további feldolgozása könnyebb,
gazdaságosabb. Ennek megfelelően a társaság tükörfényű
laminált lap termékéhez is maga tudja majd az alapanyagot
előállítani, így itt is jelentős költségcsökkentést érhet el
a külföldi beszállítók mellőzésével.
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A Kormány 1820/2013. (XI. 14.) Korm. határozata
a KEOP-2.2.1/2F/09-2009-0002 azonosító számú [„A Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág (RSD) és mellékágai
kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció” című] projekt támogatásának növeléséről
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KEOP-2.2.1/2F/09-2009-0002 azonosító számú, „A Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág
(RSD) és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció” című projekt támogatásának növelését,
2. hozzájárul, hogy az 1. pontban meghatározott projekt támogatási szerződésének módosításához szükséges
intézkedéseket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága megtegye.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

D
Hatályos támogatási

1.

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

szerződés szerinti
támogatás
(bruttó Ft)

E

F

Többletforrás

Projekt megnövelt

igény

támogatási összege

(bruttó Ft)

(bruttó Ft)

G

Támogathatóság feltételei

A támogatási szerződés módosításának feltétele:
1. A támogatást igénylőnek „Ráckevei (Soroksári) Duna-ág (RSD) és mellékágai
kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció projekt – Tassi Műtárgy FIDIC Sárga
Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal” tárgyban indított közbeszerzési

A Ráckevei (Soroksári)
2.

KEOP-2.2.1/2F/092009-0002

Duna-ág (RSD) és
mellékágai kotrása,
műtárgyépítés és
-rekonstrukció

eljárást eredményesen le kell zárnia.
Országos Vízügyi
Főigazgatóság

5 459 291 183

1 472 520 694

6 931 811 877
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2. A támogatást igénylőnek el kell fogadnia, hogy ha a közbeszerzési eljárás
során alacsonyabb árajánlat kerül nyertesként kihirdetésre, akkor a támogató
jogosult a támogatási szerződés módosítása során ezen alacsonyabb összegnek
megfelelően csökkentett támogatás támogatási szerződésben történő
rögzítésére.
3. A támogatást igénylőnek be kell mutatnia az 1. pontban megnevezett
közbeszerzési eljárásra vonatkozóan a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya által kiállított szabályossági tanúsítványt.
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A Kormány 1821/2013. (XI. 14.) Korm. határozata
a KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0007 azonosító számú („Beregi komplex árapasztási és ártér-revitalizációs
fejlesztés” című) nagyprojekt támogatásának növeléséről
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0007 azonosító számú, „Beregi komplex árapasztási és
ártér-revitalizációs fejlesztés” című nagyprojekt támogatásának növelését,
2. hozzájárul, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága
az 1. pontban meghatározott projekt támogatási szerződésének módosításhoz szükséges intézkedéseket megtegye,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
azonnal
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség útján tegye meg
az 1. pontban meghatározott nagyprojekt az Európai Bizottsághoz benyújtott, de még jóvá nem hagyott támogatási
kérelmének módosításához szükséges intézkedéseket.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

Projekt azonosító
száma

B

Projekt megnevezése

C

Támogatást igénylő
neve

D
Projekt támogatási
összege
(bruttó Ft)

E

Többletforrás-igény
(bruttó Ft)

F

G

Projekt megnövelt
támogatási összege

Támogathatóság feltételei

(bruttó Ft)

A támogatási szerződés módosításának feltétele:
1. A támogatást igénylőnek a „Vállalkozási szerződés
keretében a Beregi komplex árapasztási és ártérrevitalizációs fejlesztés elnevezésű projekt árapasztó tározó
és létesítményei FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei
szerinti megvalósítása és a kiviteli terveinek
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a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendeletnek megfelelő
tartalommal. (KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0009)” tárgyban
KEOP2.

2.1.1/2F/092010-0007

indított közbeszerzési eljárást eredményesen le kell zárnia.

Beregi komplex
árapasztási és

Beregi tározó

ártér-revitalizációs

Konzorcium

fejlesztés

26 847 000 000

6 344 566 296

33 191 566 296

2. A támogatást igénylőnek el kell fogadnia, hogy ha
a közbeszerzési eljárás során alacsonyabb árajánlat kerül
nyertesként kihirdetésre, akkor a támogató jogosult
a támogatási szerződés módosítása során ezen alacsonyabb
összegnek megfelelően csökkentett támogatás támogatási
szerződésben történő rögzítésére.
3. A támogatást igénylőnek be kell mutatnia az e mező
1. pontjában megnevezett közbeszerzési eljárásra
vonatkozóan a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési
Felügyeleti Főosztálya által kiállított szabályossági
tanúsítványt.

81045
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A Kormány 1822/2013. (XI. 14.) Korm. határozata
a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0038 azonosító számú („Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Projekt” című)
egymilliárd forintot meghaladó projekt támogatása növelésének jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0038 azonosító számú, „Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Projekt” című
projekt támogatásának nettó 882 583 724 forinttal történő növelését,
2. hozzájárul ahhoz, hogy az 1. pontban meghatározott projekt támogatási szerződésének módosításával kapcsolatos
intézkedéseket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága
megtegye.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

Projekt azonosító
száma

KEOP2. 1.3.0/09-112011-0038

B

C

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

D
Támogatási szerződés
szerinti támogatás
(nettó Ft)

Felső-Bácskai
Ivóvízminőségjavító Projekt

Felső-Bácskai
Ivóvízminőségjavító Önkormányzati
Társulás

4 166 872 151

E
Többletforrás
(nettó Ft)

882 583 724

F

G

Projekt megnövelt
támogatási összege

Támogatási szerződés módosításának feltétele

(nettó Ft)

5 049 455 875

A támogatási szerződés
módosításának feltételei:
1. A „Vállalkozási szerződés
a »Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító
Projekt« (KEOP-1.3.0/09-11-2011-0038)
kivitelezési feladatainak ellátására
a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”
tárgyú közbeszerzési eljárásra
vonatkozó, a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti
Főosztálya által kiállított szabályossági
tanúsítványnak rendelkezésre kell
állnia.
2. Ha a kivitelezés tárgyában kiírt
közbeszerzési eljárásra beérkezett
ajánlatok közül a kedvezőbb ajánlat
nyer, a többlettámogatás összege
az ajánlatnak megfelelően csökken.
3. A megnövekedett többletforrással
arányos kedvezményezetti önerő
rendelkezésre állását igazolni kell.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 187. szám

1. melléklet az 1822/2013. (XI. 14.) Korm. határozathoz

81047

81048

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 187. szám

A Kormány 1823/2013. (XI. 14.) Korm. határozata
a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0040 azonosító számú („Túrkeve Város új szennyvíztisztító telepének projektje”
című) projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0040 azonosító számú, „Túrkeve Város új szennyvíztisztító
telepének projektje” című projekt támogatásának növelését,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének módosításához.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

D

E

F

G

H

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

Hatályos

1.

Projekt azonosító
száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő
neve

támogatási
szerződés szerinti
támogatás összege

Többlettámogatás
(nettó Ft)

Támogatás
megnövelt összege
(nettó Ft)

(nettó Ft)

2.

KEOP1.2.0/09-112011-0040

Túrkeve Város új
szennyvíztisztító
telepének
projektje

Túrkeve Város
Önkormányzata

675 490 284

241 110 838

916 601 122

A projekt célja egy új, korszerű
és megfelelő kapacitású
szennyvíztisztító telep
létesítése Túrkevén, a jelenlegi
szennyvíztisztító telep
kapacitásának 634 m3/d-ról
1200 m3/d teljesítményre
történő bővítésével, harmadik
tisztítási fokozat biztonságos
kiépítésével, iszaptározó
és komposztáló kapacitás
létesítésével. A projekt
keretében 625 db bekötés
valósul meg.

1. A támogatási szerződés
módosításának feltétele:
A kivitelezés tárgyában kiírandó
közbeszerzési eljárás vonatkozásában
rendelkezésre kell állnia a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési
Felügyeleti Főosztálya által kiállított
szabályossági tanúsítványnak.
2. A módosított támogatási
szerződésben a kifizetés feltételeként
kell rögzíteni:
A megnövekedett többletforrással
arányos kedvezményezetti önerő
rendelkezésre állását igazolni kell.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 187. szám

1. melléklet az 1823/2013. (XI. 14.) Korm. határozathoz

81049

81050

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 187. szám

A Kormány 1824/2013. (XI. 14.) Korm. határozata
a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú („Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási
Program” című) projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú, „Nyugat-dunántúli Regionális
Hulladékgazdálkodási Program” című projekt támogatásának nettó 838 298 131 forinttal történő növelését,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága általi – módosításához.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1.

2.

Projekt

Projekt

azonosító száma

megnevezése

KEOP-1.1.1/2F/0911-2012-0001

Nyugat-dunántúli
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Program

Projekt nettó többletTámogatást igénylő neve

támogatása

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

(Ft)

Nyugat-dunántúli
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás

838 298 131

A Nyugat-dunántúli
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Program az érintett
127 településen élő
186 526 lakos részére
biztosítja a korszerű
hulladékgazdálkodási
rendszer elérhetőségét.

A támogatási szerződés módosításának feltételei:
1. A kivitelezési eljárásra vonatkozó, a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály által kiállított
szabályossági tanúsítványnak rendelkezésre kell állnia.
2. Ha a kivitelezés tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásra
beérkezett ajánlatok közül a kedvezőbb ajánlat nyer,
a többlettámogatás összege az ajánlatnak megfelelően
csökken.
3. A megnövekedett többletforrással arányos
kedvezményezetti önerő rendelkezésre állását igazolni kell.
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A Kormány 1825/2013. (XI. 14.) Korm. határozata
a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0018 azonosító számú („Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” című) projekt
támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0018 azonosító számú, „Jászladány Nagyközség
szennyvízkezelése” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

Projekt azonosító
száma

KEOP2. 1.2.0/09-112013-0018

B

Projekt megnevezése

Jászladány
Nagyközség
szennyvízkezelése

C

Támogatást igénylő neve

Jászladány
Nagyközség
Önkormányzata

D

E

Projekt

Projekt

támogatási

támogatási

összege

intenzitása

(nettó Ft)

(%)

2 819 766 106

94,877729

F

G

A projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

A projekt célja
Jászladány Nagyközség
szennyvízcsatornázása,
szennyvíztisztító
telepének megépítése
a települési szennyvíz
szakszerű összegyűjtése
és tisztítása érdekében.
A projekt keretében
38 012 m gerinccsatorna,
7386 m nyomóvezeték és
2266 db bekötés valósul
meg.
A tervezett
szennyvíztisztító telep
biológiai kapacitása
4440 lakosegyenérték,
hidraulikai kapacitása
440 m3/nap lesz.

A támogatási szerződés megkötésének
feltétele:
1. A Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársaság közútkezelői
hozzájárulását be kell mutatni.
2. A szennyvíztisztító telep elvi vízjogi
engedélyét be kell mutatni.
A támogatási szerződésben rögzítendő feltétel:
1. A támogatást igénylő legkésőbb
a próbaüzem megkezdéséig készítse el és
nyújtsa be a közreműködő szervezet felé
a szennyvíziszap-elhelyezés tárgyában
készített tanulmányt, amelyben bemutatja,
hogy a szennyvíziszapot milyen területen
helyezi el, és az milyen költséget jelent.
A tanulmányt lehetőség szerint iszap-, esetleg
szennyvízminőségi vizsgálattal alapozza meg.
2. A tenderdokumentációt módosítani
szükséges annak érdekében, hogy a vállalt
közfoglalkoztatási elem bekerüljön a kivitelezési
szerződésbe is, mint megbízói hozzájárulás.
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A Kormány 1826/2013. (XI. 14.) Korm. határozata
a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0023 azonosító számú [„62. sz. főút fejlesztése M8 (új Duna-híd) Székesfehérvár
között – 11,5 t-ás burkolat megerősítéses szakaszok a 0+000–40+465 km szelvények között” című]
projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0023 azonosító számú, „62. sz. főút fejlesztése M8
(új Duna-híd) Székesfehérvár között – 11,5 t-ás burkolat megerősítéses szakaszok a 0+000–40+465 km szelvények
között” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot,
2. elfogadja az 1. pontban meghatározott projekt kiemelt projektként történő nevesítését az 1. melléklet szerint,
3. hozzájárul a támogatási szerződés – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Operatív Programok Irányító
Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
a projekttel összefüggő, folyamatban lévő feltételes közbeszerzési eljárások eredményeként
a nyertes ajánlattevőkkel történő szerződéskötést követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Projekt
azonosító

Projekt megnevezése

száma

KÖZOP3.5.0-09-112013-0023

62. sz. főút fejlesztése
M8 (új Duna-híd)
Székesfehérvár között
– 11,5 t-ás burkolat
megerősítéses
szakaszok
a 0+000–40+465 km
szelvények között

Támogatást igénylő
neve

Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztő
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság

Projekt támogatási

Támogatás

összege

intenzitása

(Ft)

(%)

11 442 668 000

75,19

Projekt rövid
bemutatása

A projekt keretében
a 62. számú főút Fejér
megyei szakaszán,
a települési elkerülők
között öt szakaszban
a főút burkolatának
11,5 tonnás
tengelyterhelésre történő
megerősítése valósul
meg, 21 km hosszan,
2x1 sávos útként.

Támogathatóság feltételei

A költség-haszon elemzés számításainak
véglegesítését követően a támogatást igénylő
haladéktalanul kezdeményezze a támogatási
szerződés módosítását a finanszírozási hiány ráta
módosítása érdekében, ha az módosul.
Az igényelt támogatási összeg a folyamatban
lévő közbeszerzési eljárás során benyújtott
legmagasabb ellenértéket tartalmazó ajánlat
alapján került meghatározásra, ezért a támogatási
szerződés megkötése a majdani nyertes
ajánlattevő által a közbeszerzési eljárás során
benyújtott ajánlatban megjelölt árak alapján
meghatározandó összköltségre történhet.
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A Kormány 1827/2013. (XI. 14.) Korm. határozata
a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0029 azonosító számú („21. sz. főút 2x2 sávra történő bővítése
a 17+000–21+520 km szelvények között” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának
jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0029 azonosító számú, „21. sz. főút 2x2 sávra történő
bővítése a 17+000–21+520 km szelvények között” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű
projektjavaslatot,
2. elfogadja az 1. pontban meghatározott projekt kiemelt projektként történő nevesítését az 1. melléklet szerint,
3. hozzájárul a támogatási szerződés – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Operatív Programok Irányító
Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
a projekttel összefüggő, folyamatban lévő feltételes közbeszerzési eljárások eredményeként
a nyertes ajánlattevőkkel történő szerződéskötést követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

2.

Projekt
azonosító száma

KÖZOP3.5.0-09-112013-0029

B

Projekt megnevezése

21. sz. főút 2x2 sávra
történő bővítése
a 17+000–21+520 km
szelvények között

C

Támogatást igénylő
neve

Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztő
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság

D

E

Projekt támogatási

Támogatás

összege

intenzitás

(bruttó Ft)

(%)

8 926 150 233

100

F

G

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

A projekt fő célja, hogy
alkalmassá tegye
a 21. számú főutat
a 115 kN megengedett
tengelyterhelés károsodás
nélküli elviselésére, valamint
az, hogy javítsa annak
forgalombiztonsági és
szolgáltatási színvonalát
2x2 sávra történő bővítéssel,
mindösszesen 4,5 km
hosszon.

A támogatási szerződés megkötésének
feltétele:
A költség-haszon elemzés számításainak
véglegesítését követően, ha az módosul,
a támogatást igénylő haladéktalanul
kezdeményezze a támogatási szerződés
módosítását a finanszírozási hiány ráta
módosítása érdekében.
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A Kormány 1828/2013. (XI. 14.) Korm. határozata
a KÖZOP–3.5.0-09-11-2013-0030 azonosító számú [„55. sz. főút Tataháza–Baja közötti (71+829–98+480
kmsz.) szakaszán 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítés és párhuzamos kerékpárút építése”
című] projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0030 azonosító számú, „55. sz. főút Tataháza–Baja
közötti (71+829–98+480 kmsz.) szakaszán 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítés és párhuzamos
kerékpárút építése” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot,
2. elfogadja az 1. pontban meghatározott projekt kiemelt projektként történő nevesítését az 1. melléklet szerint,
3. hozzájárul a támogatási szerződés – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Operatív Programok Irányító
Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
a projekttel összefüggő, folyamatban lévő feltételes közbeszerzési eljárások eredményeként
a nyertes ajánlattevőkkel történő szerződéskötést követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

2.

Projekt
azonosító száma

KÖZOP–
3.5.0-09-112013-0030

B
Projekt megnevezése

55. sz. főút
Tataháza-Baja közötti
(71+829–98+480
kmsz.) szakaszán
115 kN
tengelyterhelésre
történő burkolat
megerősítés és
párhuzamos
kerékpárút építése

C

D

E

Támogatást igénylő

Projekt támogatási

Projekt támogatás

megnevezése

összege (bruttó Ft)

intenzitás (%)

Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztő
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság

16 796 746 000

77,90

F

G

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

A projektben az 55. számú főút
Tataháza–Baja közötti szakaszának
115 kN tengelyterhelésre történő
burkolat-megerősítésre és
párhuzamos kerékpárút építésére
kerül sor mintegy 26,5 km hosszon.
Megépül továbbá 2 db új
körforgalmú csomópont,
25 km kerékpárút, amelynek
során átereszek-keretátereszek
hosszabbítására, új átereszek
kiépítésére, 1 kishíd felújítására,
a szükséges közműkiváltások
elvégzésére kerül sor.

1. A támogatási szerződés a jelenlegi
finanszírozási hiány ráta alapján kerül
megkötésre, és az aktualizált költség-haszon
elemzés eredményeinek rendelkezésre
állását követően – annak megfelelően –
haladéktalanul módosítani szükséges.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 187. szám

1. melléklet az 1828/2013. (XI. 14.) Korm. határozathoz

2. A támogatást igénylő nyújtsa be
a közreműködő szervezethez a felülvizsgált
költség-haszon elemzést, és annak
jóváhagyását követően haladéktalanul
kezdeményezze a támogatási szerződés
módosítását.
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A Kormány 1829/2013. (XI. 14.) Korm. határozata
a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0037 azonosító számú („31. sz. főút Heves megyei szakasz
115 kN tengelyterhelésre történő megerősítése” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről
és támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0037 azonosító számú, „31. sz. főút Heves megyei
szakasz 115 kN tengelyterhelésre történő megerősítése” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű
projektjavaslatot,
2. elfogadja az 1. pontban meghatározott projekt kiemelt projektként történő nevesítését az 1. melléklet szerint,
3. hozzájárul a támogatási szerződés Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Operatív Programok Irányító
Hatósága általi megkötéséhez.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
a projekttel összefüggő, folyamatban lévő feltételes közbeszerzési eljárások eredményeként
a nyertes ajánlattevőkkel történő szerződéskötést követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

Projekt

1.

azonosító

Projekt megnevezése

száma

KÖZOP–
2. 3.5.0-09-112013-0037

31. sz. főút
Heves megyei
szakasz 115 kN
tengelyterhelésre
történő
megerősítése

C

Támogatást igénylő
megnevezése

Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztő
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság

D
Projekt támogatási
összege
(bruttó Ft)

9 889 452 270

E

F

G

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

Projekt
támogatási
intenzitása
(%)

97,36

A 31. számú főút teljes Heves
megyei (106+103–129+271
kilométerszelvények
közötti) nyomvonalának
burkolat-megerősítése
115 kN tengelyterhelésre,
a kapcsolódó
csomópontokkal, hidakkal
együtt.

A támogatási szerződés megkötésének
feltétele:
A támogatási kérelem összeállítása során
esetlegesen módosuló költség-haszon
elemzés alapján a támogatást igénylő
haladéktalanul kezdeményezze
a támogatási szerződés módosítását.
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A Kormány 1830/2013. (XI. 14.) Korm. határozata
a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0039 azonosító számú („5. sz. főút felújítása a 164+218–165+360 kmsz. között,
ill. körforgalmú csomópont építése” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0039 azonosító számú, „5. sz. főút felújítása
a 164+218–165+360 kmsz. között, ill. körforgalmú csomópont építése” című projektjavaslatot,
2. elfogadja az 1. pontban meghatározott projekt kiemelt projektként történő nevesítését az 1. melléklet szerint,
3. hozzájárul a támogatási szerződés Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Operatív Programok Irányító
Hatósága általi megkötéséhez.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
a projekttel összefüggő, folyamatban lévő feltételes közbeszerzési eljárások eredményeként
a nyertes ajánlattevőkkel történő szerződéskötést követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1.

2.

A

B

C

D

E

F

G

Projekt azonosító

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő

Projekt támogatásának

Projekt támogatásának

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

neve

összege

intenzitása

(bruttó Ft)

(%)

száma

KÖZOP–
3.5.0-09-112013-0039

5. sz. főút
felújítása
a 164+218–
165+360 kmsz.
között,
ill. körforgalmú
csomópont
építése

Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztő
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság

893 585 216

100

Az 5. számú főút
164+218–165+360
kilométerszelvény
közötti szakasz
felújítása, a 164+875
kilométerszelvényben
egy új fonódásmentes
körforgalmú
csomópont,
tömegközlekedési
megállóhelyek átépítése
és gyalogjárda építése
valósul meg.

A projektmenedzsmentköltségek
elszámolhatóságához
a közreműködő szervezettel
(a továbbiakban: KSZ)
egyeztetett önköltségszámítási szabályzat
összeállítása és KSZ általi
elfogadása szükséges.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 187. szám

1. melléklet az 1830/2013. (XI. 14.) Korm. határozathoz

81063

81064

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 187. szám

A Kormány 1831/2013. (XI. 14.) Korm. határozata
a 2014–2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes
szempontjairól, az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok
önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról, valamint a 2014–2020 közötti források
területi koordinációjának kereteiről szóló 1115/2013. (III. 8.) Korm. határozat módosításáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz (a továbbiakban: TOP) tartozó
megyékben megvalósuló decentralizált fejlesztések tervezése során a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési
források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról
szóló 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat 1. pont h) alpontjában a gazdaságfejlesztésre meghatározott arányú
forráskeret 26,9%-a kerüljön keretként meghatározásra,
2. egyetért azzal, hogy a TOP-ban a decentralizált források tervezése integrált programok kialakításával a következő
három területi szinten valósuljon meg:
a)
megyei szint,
b)
megyei jogú város szintje, valamint
c)
várostérség és megyei jogú város térségének szintje,
figyelembe véve a kohéziós politikai kereteket és a Partnerségi Megállapodás tervezetében rögzítetteket,
3. egyetért azzal, hogy a TOP keretében a 2. pont szerint folyó tervezés összehangolásában a megyei önkormányzatok
koordinációs szerepet töltsenek be,
4. egyetért azzal, hogy a megyei szintű programmal összefüggő tervezési feladatokat a megyei önkormányzatok
végezzék el a TOP által meghatározott keretek között,
5. egyetért azzal, hogy a 4. pontban hivatkozott megyei programok indikatív forráskerete összesen 450 milliárd forint
legyen az 1. mellékletben meghatározott, megyék közötti indikatív megoszlás szerint,
6. egyetért azzal, hogy a várostérség és a megyei jogú város térsége szintjének területi meghatározása
a területfejlesztési statisztikai kistérségek alapján történjen,
7. egyetért azzal, hogy a megyei jogú város térségében tervezett fejlesztések illeszkedjenek a megyei jogú város
integrált településfejlesztési stratégiájában megfogalmazott fejlesztési irányokhoz, a TOP által meghatározott
keretek között,
8. egyetért azzal, hogy a várostérségek és a megyei jogú városok térségének fejlesztésével összefüggő tervezési
feladatokat a megyei önkormányzatok végezzék el az érintett települési önkormányzatok bevonásával, a TOP által
meghatározott keretek között,
9. egyetért azzal, hogy a megyei jogú városokkal összefüggő programok indikatív forráskerete összesen 220 milliárd
forint legyen azzal, hogy ezen összeg megyei jogú városok közötti indikatív megoszlását a 2. melléklet szerint
határozza meg,
10. egyetért azzal, hogy a 8. pontban hivatkozott várostérségek és megyei jogú városok térségeit érintő fejlesztések
indikatív forráskerete összesen 298,08 milliárd forint legyen azzal, hogy ezen összegnek a várostérségek és a megyei
jogú városok térségei közötti indikatív megoszlását a 3. melléklet szerint határozza meg,
11. egyetért azzal, hogy a megyei önkormányzatok a várostérségek és a megyei jogú városok térségének fejlesztése
során a 3. mellékletben meghatározott várostérségek és megyei jogú városok térségeinek forráskeretétől a megyei
területfejlesztési koncepcióban és programban megfogalmazott célkitűzések megvalósítása, valamint a hátrányos
helyzetű térségek felzárkóztatása érdekében tíz százalékkal eltérhetnek a 3. mellékletben a várostérségek és megyei
jogú városok térségeinek meghatározott forráskereteitől a megye összes forráskeretén belül,
12. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1–11. pontban foglaltakat a TOP kidolgozása és az Európai
Bizottsággal való megtárgyalása során vegye alapul.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
folyamatos
13. A 2014–2020 közötti források területi koordinációjának kereteiről szóló 1115/2013. (III. 8.) Korm. határozat 1. pont
a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány egyetért azzal, hogy)
„a) a fejlesztések integrációjának és a térségi programoknak a szintjei és beavatkozási egységei a megyék, a megyei
jogú városok, a helyi közösségek és települések együttműködésén alapuló várostérségek és megyei jogú városok
térségei, valamint az egyes országos szempontból kiemelten kezelendő speciális, funkcionális térségek legyenek,”
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14. A Kormány visszavonja a 2014–2020 közötti időszakra a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
tervezésének egyes szempontjairól és az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai tervezési
jogkörébe utalt források megoszlásáról szóló 1495/2013. (VII. 29.) Korm. határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1831/2013. (XI. 14.) Korm. határozathoz
A megyei önkormányzatok tervezési jogkörében készülő megyei szintű fejlesztési programok
forrásainak indikatív megyénkénti megoszlása
A

B
Európai Regionális

1.

Megye

Fejlesztési Alap
(M Ft)

C

D

Európai Szociális Alap

Forrás összesen

(M Ft)

(M Ft)

2.

Bács-Kiskun

31 960,8

3 842,9

35 803,7

3.

Baranya

22 864,9

2 749,3

25 614,2

4.

Békés

25 685,5

3 088,4

28 773,9

5.

Borsod-Abaúj-Zemplén

44 195,7

5 314,0

49 509,7

6.

Csongrád

22 762,0

2 736,9

25 498,9

7.

Fejér

19 341,4

2 325,6

21 667,0

8.

Győr-Moson-Sopron

15 021,1

1 806,1

16 827,2

9.

Hajdú-Bihar

29 507,6

3 548,0

33 055,6

10.

Heves

17 810,1

2 141,5

19 951,6

11.

Jász-Nagykun-Szolnok

25 033,2

3 010,0

28 043,2

12.

Komárom-Esztergom

11 892,5

1 429,9

13 322,4

13.

Nógrád

17 950,8

2 158,4

20 109,2

14.

Somogy

19 599,5

2 356,6

21 956,1

15.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

40 925,3

4 920,8

45 846,1

16.

Tolna

12 351,5

1 485,1

13 836,6

17.

Vas

11 962,3

1 438,3

13 400,6

18.

Veszprém

19 241,4

2 313,6

21 555,0

19.

Zala

13 594,3

1 634,6

15 228,9

20.

ÖSSZESEN

401 699,9

48 300,0

449 999,9
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2. melléklet az 1831/2013. (XI. 14.) Korm. határozathoz
A megyei jogú városok önkormányzatai közvetlen tervezési jogkörében készülő fejlesztési programok
forrásainak indikatív, megyei jogú városok közötti megoszlása
A
1.

Megyei jogú város

B
Forrás
(M Ft)

2.

Békéscsaba

3.

Debrecen

7 522,2

4.

Dunaújváros

5.

Eger

6 300,6

6.

Győr

12 280,4

7.

Hódmezővásárhely

8.

Kaposvár

9.

Kecskemét

13 135,4

10.

Miskolc

20 044,9

24 623,5
4 224,0

5 593,1
8 385,8

11.

Nagykanizsa

4 512,0

12.

Nyíregyháza

14 001,3

13.

Pécs

17 845,8

14.

Salgótarján

5 227,5

15.

Sopron

6 143,9

16.

Szeged

19 250,9

17.

Székesfehérvár

9 696,4

18.

Szekszárd

3 900,8

19.

Szolnok

8 634,9

20.

Szombathely

8 261,8

21.

Tatabánya

7 488,7

22.

Veszprém

6 562,0

23.

Zalaegerszeg

24.

ÖSSZESEN

6 364,1
220 000,0
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3. melléklet az 1831/2013. (XI. 14.) Korm. határozathoz
A várostérségek, valamint a megyei jogú városok térségeinek fejlesztését támogató források indikatív,
kistérségek szerinti megoszlása
A
1.

B

Megye

Kistérség

C
Forrás
(M Ft)

2.

Bács-Kiskun

Bácsalmási

1 280,5

3.

Bács-Kiskun

Bajai

3 557,6

4.

Bács-Kiskun

Jánoshalmai

1 274,0

5.

Bács-Kiskun

Kalocsai

2 701,7

6.

Bács-Kiskun

Kecskeméti

2 480,5

7.

Bács-Kiskun

Kiskőrösi

2 876,6

8.

Bács-Kiskun

Kiskunfélegyházai

2 447,4

9.

Bács-Kiskun

Kiskunhalasi

2 410,4

10.

Bács-Kiskun

Kiskunmajsai

1 405,7

11.

Bács-Kiskun

Kunszentmiklósi

12.

Bács-Kiskun megye összesen

13.

Baranya

1 851,4
22 285,8

Komlói

2 205,1

14.

Baranya

Mohácsi

2 679,3

15.

Baranya

Pécsi

1 350,3

16.

Baranya

Pécsváradi

1 024,1

17.

Baranya

Sásdi

1 092,2

18.

Baranya

Sellyei

1 068,7

19.

Baranya

Siklósi

2 141,0

20.

Baranya

Szentlőrinci

1 140,0

21.

Baranya

Szigetvári

1 641,2

22.

Baranya megye összesen

14 341,9

23.

Békés

Békéscsabai

24.

Békés

Békési

2 453,1

475,2

25.

Békés

Gyulai

2 441,1

26.

Békés

Mezőkovácsházai

2 398,6

27.

Békés

Orosházai

3 146,9

28.

Békés

Sarkadi

1 637,9

29.

Békés

Szarvasi

2 499,3

30.

Békés

Szeghalomi

2 344,2

31.

Békés megye összesen

17 396,3

32.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Abaúj-Hegyközi

1 054,5

33.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Bodrogközi

1 166,9

34.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Edelényi

1 856,8

35.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Encsi

1 410,3

36.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Kazincbarcikai

2 766,3

37.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Mezőcsáti

1 042,2

38.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Mezőkövesdi

2 128,3

39.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Miskolci

3 722,6

40.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Ózdi

3 159,3

41.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Sárospataki

1 471,9
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42.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Sátoraljaújhelyi

1 338,5

43.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szerencsi

2 135,7

44.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szikszói

1 207,5

45.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Tiszaújvárosi

1 765,1

46.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Tokaji

1 012,7

47.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye összesen

27 238,6

48.

Csongrád

Csongrádi

49.

Csongrád

Hódmezővásárhelyi

50.

Csongrád

Kisteleki

1 762,0
509,8
1 554,1

51.

Csongrád

Makói

2 883,0

52.

Csongrád

Mórahalomi

1 892,6

53.

Csongrád

Szegedi

1 856,8

54.

Csongrád

Szentesi

55.

Csongrád megye összesen

56.

Fejér

2 665,8
13 124,1

Abai

1 538,8

57.

Fejér

Adonyi

1 589,3

58.

Fejér

Bicskei

2 202,9

59.

Fejér

Dunaújvárosi

1 028,5

60.

Fejér

Enyingi

1 442,0

61.

Fejér

Gárdonyi

1 745,1

62.

Fejér

Martonvásári

1 586,3

63.

Fejér

Móri

2 051,5

64.

Fejér

Sárbogárdi

1 610,9

65.

Fejér

Székesfehérvári

1 574,5

66.

Fejér megye összesen

67.

Győr-Moson-Sopron

Csornai

16 369,8
2 330,2

68.

Győr-Moson-Sopron

Győri

2 346,5

69.

Győr-Moson-Sopron

Kapuvár-Beledi

1 844,5

70.

Győr-Moson-Sopron

Mosonmagyaróvári

4 179,0

71.

Győr-Moson-Sopron

Pannonhalmai

1 553,0

72.

Győr-Moson-Sopron

Sopron-Fertődi

1 769,6

73.

Győr-Moson-Sopron

Téti

1 644,0

74.

Győr-Moson-Sopron megye összesen

15 666,8

75.

Hajdú-Bihar

Balmazújvárosi

1 832,1

76.

Hajdú-Bihar

Berettyóújfalui

2 808,0

77.

Hajdú-Bihar

Debreceni

187,5

78.

Hajdú-Bihar

Derecske-Létavértesi

2 096,8

79.

Hajdú-Bihar

Hajdúböszörményi

3 049,0

80.

Hajdú-Bihar

Hajdúhadházi

3 188,3

81.

Hajdú-Bihar

Hajdúszoboszlói

2 057,1

82.

Hajdú-Bihar

Polgári

1 191,7

83.

Hajdú-Bihar

Püspökladányi

2 715,9

84.

Hajdú-Bihar megye összesen

85.

Heves

Bélapátfalvai

19 126,4
1 195,9

86.

Heves

Egri

1 281,6

87.

Heves

Füzesabonyi

2 027,5

88.

Heves

Gyöngyösi

3 995,4
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89.

Heves

Hatvani

2 963,2

90.

Heves

Hevesi

2 243,2

91.

Heves

Pétervásárai

92.

Heves megye összesen

93.

Jász-Nagykun-Szolnok

Jászberényi

4 390,6

94.

Jász-Nagykun-Szolnok

Karcagi

2 619,9

1 615,5
15 322,3

95.

Jász-Nagykun-Szolnok

Kunszentmártoni

2 323,5

96.

Jász-Nagykun-Szolnok

Mezőtúri

1 955,7

97.

Jász-Nagykun-Szolnok

Szolnoki

1 948,8

98.

Jász-Nagykun-Szolnok

Tiszafüredi

2 407,2

99.

Jász-Nagykun-Szolnok

Törökszentmiklósi

2 433,2

100.

Jász-Nagykun-Szolnok megye összesen

101.

Komárom-Esztergom

Dorogi

2 416,9

102.

Komárom-Esztergom

Esztergomi

3 124,7

103.

Komárom-Esztergom

Kisbéri

1 549,5

104.

Komárom-Esztergom

Komáromi

2 449,9

105.

Komárom-Esztergom

Oroszlányi

1 817,3

106.

Komárom-Esztergom

Tatabányai

821,7

107.

Komárom-Esztergom

Tatai

108.

Komárom-Esztergom megye összesen

109.

Nógrád

Balassagyarmati

2 655,1

110.

Nógrád

Bátonyterenyei

1 819,2

111.

Nógrád

Pásztói

2 219,0

112.

Nógrád

Rétsági

1 816,1

113.

Nógrád

Salgótarjáni

1 333,4

114.

Nógrád

Szécsényi

1 570,0

115.

Nógrád megye összesen

18 078,9

2 411,9
14 591,9

11 412,8

116.

Somogy

Balatonföldvári

117.

Somogy

Barcsi

1 471,4

908,2

118.

Somogy

Csurgói

1 151,5

119.

Somogy

Fonyódi

1 462,2

120.

Somogy

Kadarkúti

1 291,9

121.

Somogy

Kaposvári

1 446,8

122.

Somogy

Lengyeltóti

123.

Somogy

Marcali

1 995,5

885,7

124.

Somogy

Nagyatádi

1 575,6

125.

Somogy

Siófoki

2 223,0

126.

Somogy

Tabi

127.

Somogy megye összesen

128.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Baktalórántházai

1 936,1

129.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Csengeri

1 102,3

130.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Fehérgyarmati

2 084,4

131.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Ibrány-Nagyhalászi

2 322,1

132.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Kisvárdai

2 665,8

133.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Mátészalkai

3 157,5

134.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nagykállói

2 294,6

135.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyírbátori

2 300,6

968,0
15 379,8
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136.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyíregyházai

1 015,5

137.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Tiszavasvári

1 970,1

138.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Vásárosnaményi

1 774,7

139.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Záhonyi

1 325,3

140.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összesen

141.

Tolna

Bonyhádi

2 186,9

142.

Tolna

Dombóvári

2 394,1

143.

Tolna

Paksi

3 130,6

144.

Tolna

Szekszárdi

2 447,6

145.

Tolna

Tamási

146.

Tolna megye összesen

147.

Vas

23 949,0

2 711,8
12 871,0

Celldömölki

1 636,0

148.

Vas

Csepregi

149.

Vas

Körmendi

1 441,9

917,2

150.

Vas

Kőszegi

1 289,7

151.

Vas

Őriszentpéteri

152.

Vas

Sárvári

2 191,7

702,2

153.

Vas

Szentgotthárdi

1 121,7

154.

Vas

Szombathelyi

1 674,9

155.

Vas

Vasvári

1 068,7

156.

Vas megye összesen

157.

Veszprém

Ajkai

2 241,7

158.

Veszprém

Balatonalmádi

1 618,3

159.

Veszprém

Balatonfüredi

1 471,9

160.

Veszprém

Devecseri

1 088,7

161.

Veszprém

Pápai

3 069,3

162.

Veszprém

Sümegi

1 151,5

163.

Veszprém

Tapolcai

2 001,5

164.

Veszprém

Várpalotai

2 095,1

165.

Veszprém

Veszprémi

954,7

166.

Veszprém

Zirci

167.

Veszprém megye összesen

168.

Zala

Hévízi

1 098,3

169.

Zala

Keszthelyi

2 167,4

170.

Zala

Lenti

1 499,5

171.

Zala

Letenyei

1 264,6

12 044,0

1 355,9
17 048,6

172.

Zala

Nagykanizsai

767,4

173.

Zala

Pacsai

940,6

174.

Zala

Zalaegerszegi

1 722,8

175.

Zala

Zalakarosi

1 070,4

176.

Zala

Zalaszentgróti

1 301,3

177.

Zala megye összesen

178.

FORRÁS ÖSSZESEN

11 832,3
298 080,3
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A miniszterelnök 138/2013. (XI. 14.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán,
Abaújvár és Kenyhec (Kechnec) települések közötti közúti Hernád-híd és a kapcsolódó létesítmények
megépítéséről szóló egyezmény 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 a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán,
Abaújvár és Kenyhec (Kechnec) települések közötti közúti Hernád-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről
szóló egyezmény (a továbbiakban: egyezmény) 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 az egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a nemzeti fejlesztési minisztert, a külügyminisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert,
hogy az egyezmény létrehozását követően az egyezmény szövegének végleges megállapítására való
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://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.

