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Kormányrendeletek

A Kormány 35/2014. (II. 19.) Korm. rendelete
az egyedi támogatások, költségtérítések, valamint az egyéb vállalati támogatások mértékéről
és felhasználási szabályairól
A Kormány a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
E rendelet alapján
a)
a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:
Bányavagyon-hasznosító) a 2014. gazdasági évre a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről
szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
fejezet, 21. Vállalkozások folyó támogatása cím, 1. Egyedi támogatások, ellentételezések alcím,
2. Bányabezárás jogcímcsoport, a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
fejezet, 30. Vállalkozások folyó támogatása cím, 2. Egyéb vállalati támogatások alcím, 1. Termelési támogatás
jogcímcsoport, 2. Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek
átvállalása jogcím,
b)
a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV-START)
a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 21. Vállalkozások folyó támogatása cím,
1. Egyedi támogatások, ellentételezések alcím, 3–4. jogcímcsoport,
c)
a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: GYSEV) a Kvtv.
1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 21. Vállalkozások folyó támogatása cím, 1. Egyedi
támogatások, ellentételezések alcím, 3–5. jogcímcsoport,
d)
a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 25. §-a szerinti
szerződéssel rendelkező, autóbusszal helyközi személyszállítási közszolgáltatást végző társaság
(a továbbiakban: autóbusszal szolgáltatást végző társaság) a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium fejezet, 21. Vállalkozások folyó támogatása cím, 1. Egyedi támogatások, ellentételezések alcím,
3–4. jogcímcsoport és
e)
a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV) a Kvtv.
1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 21. Vállalkozások folyó támogatása cím, 1. Egyedi
támogatások, ellentételezések alcím, 5. A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése jogcím
terhére egyedi támogatást vagy költségtérítést igényelhet.
2. §

(1) Bányászati tevékenységgel összefüggő
a)
egyedi támogatásként bányabezárásra 1000,0 millió forint,
b)
a mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalására
225,0 millió forint
igényelhető.
(2) Költségtérítésként
a)
a MÁV-START által az Sztv. 25. § (1) bekezdésében meghatározott szerződés (a továbbiakban: vasúti
személyszállítási közszolgáltatási szerződés) alapján végzett személyszállítási közszolgáltatáshoz
141 504,45 millió forint,
b)
a GYSEV által a vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerződés alapján végzett személyszállítási
közszolgáltatáshoz 10 500,0 millió forint,
c)
az autóbusszal szolgáltatást végző társaságok helyközi személyszállítási közszolgáltatásaihoz 33 504,45 millió
forint,
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d)

a GYSEV által a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 28. §
(1) bekezdésében meghatározott szerződés (a továbbiakban: pályaműködtetési szerződés) alapján
működtetett vasúti pályahálózathoz 4850,0 millió forint,
e)
a MÁV által a pályaműködtetési szerződés alapján működtetett vasúti pályahálózathoz 66 830,0 millió forint
igényelhető.
(3) A közösségi közlekedési szolgáltatóknak a korábbi költségtérítések elszámolásából adódó költségtérítési igényeinek
megtérítésére költségtérítésként:
a)
a MÁV-START által az Sztv. 25. §-ában meghatározott szerződés alapján végzett személyszállítási
közszolgáltatáshoz 4527,55 millió forint,
b)
a GYSEV által az Sztv. 25. §-ában meghatározott szerződés alapján végzett személyszállítási
közszolgáltatáshoz 500,0 millió forint,
c)
az autóbusszal szolgáltatást végző társaságok helyközi személyszállítási közszolgáltatásaihoz 4527,55 millió forint
igényelhető.
(4) A költségtérítés igénybevételét előre meghatározott szolgáltatások, hatékonysági elvárás teljesítéséhez, valamint
utólagos elszámolási kötelezettséghez kell kötni.
3. §

(1) A 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti egyedi támogatás a Bányavagyon-hasznosító által a szénbányászati
szerkezetátalakításból átvett és a bányászatban jelentkező egyéb állami kötelezettségek – köztük az állami
tulajdonú meddő szénhidrogén kutak kezelése és a bánya-erőmű integrációs szerződések megkötésekor még nem
ismert kötelezettségek – vagyon-értékesítésből nem fedezett részének finanszírozására, továbbá a Bányavagyonhasznosító működési költségeire – beleértve a mecseki uránbányászok baleseti járadékaival és egyéb kártérítési
kötelezettségeivel összefüggésben felmerült működési költségeit is – használható fel.
(2) A 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti egyedi támogatás folyósítására negyedéves ütemezéssel kerül sor.
A folyósításról – a Bányavagyon-hasznosító kezdeményezése alapján – a bányászati ügyekért felelős miniszter
az államháztartásért felelős miniszter felé a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) útján gondoskodik.
(3) A 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti egyedi támogatás felhasználásáról a Bányavagyon-hasznosító havonta
beszámol a bányászati ügyekért felelős miniszternek.
(4) A 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettségátvállalás – az uránbányászatban 1993. december 31-éig
keletkezett baleseti járadékok és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kártérítési kötelezettségek Bányavagyonhasznosító által történt kifizetését követő – utólagos folyósításáról a bányászatért felelős miniszter által
az államháztartásért felelős miniszter részére megküldött havi elszámolás alapján a NAV gondoskodik.

4. §

(1) A 2. § (2) bekezdés a), b), d) és e) pontja szerinti költségtérítés a vasúti személyszállítási közszolgáltatás és a vasúti
pályahálózat működtetéséhez kapcsolódó tevékenység bevételekkel nem fedezett indokolt költségei, továbbá
az ágazatban szokásos ésszerű nyereség megtérítésére használható fel.
(2) A 2. § (2) bekezdés a), b), d) és e) pontja szerinti költségtérítés folyósítása a vasúti személyszállítási közszolgáltatási
tevékenységet és a vasúti pályaműködtetési közszolgáltatási tevékenységet érintő, várható gazdasági folyamatokon
alapuló pénzforgalmi terv alapján havonta, a MÁV-START, a GYSEV és a MÁV pénzforgalmi igényeihez igazított
mértékben történik.
(3) A 2. § (2) bekezdés a), b), d) és e) pontja szerinti költségtérítés (2) bekezdés alapján havonta folyósítandó mértékét
a közlekedésért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben a (2) bekezdés szerinti
pénzforgalmi terv alapján
a)
a MÁV-START és a GYSEV esetében a vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerződés,
b)
a MÁV és a GYSEV esetében a pályaműködtetési szerződés
záradékában határozza meg.
(4) A záradék (3) bekezdés alapján megállapított rendelkezése a közlekedésért felelős miniszter és az államháztartásért
felelős miniszter együttes döntésével módosítható. A módosítást a megelőző időszak tényleges pénzforgalma és
a (2) bekezdés szerinti pénzforgalmi terv közötti eltérés okainak bemutatásával a MÁV-START, a GYSEV és a MÁV is
kezdeményezheti.

5. §

(1) A MÁV-START és a GYSEV a 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti költségtérítés 4. § (3) bekezdése alapján
megállapított mértékének 50%-át a tárgyhónap első napjától külön feltétel nélkül, további 50%-át a közlekedésért
felelős miniszter által kiállított és az általa a NAV részére megküldött megrendelői teljesítésigazolás alapján a NAV-tól
igényli.
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(2) A közlekedésért felelős miniszter a teljesítésigazolás kiállításának megtagadásáról, a 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja
szerinti költségtérítés csökkentéséről és a csökkentés indokáról a MÁV-START és a GYSEV által megküldött, a vasúti
személyszállítási közszolgáltatási szerződés szerinti havi jelentés megérkezését követő 8 napon belül értesíti
a NAV-ot és az államháztartásért felelős minisztert.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a MÁV-START és a GYSEV a vasúti személyszállítási közszolgáltatási
szerződésben meghatározott esetben a 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti költségtérítés 4. § (3) bekezdése
alapján megállapított mértékének 60%-át (a továbbiakban: rendelkezésre állási költségtérítés) veheti igénybe.
A rendelkezésre állási költségtérítés alkalmazásának szükségességéről a közlekedésért felelős miniszter
az államháztartásért felelős miniszterrel történő előzetes egyeztetést követően értesíti a NAV-ot.
6. §

(1) A 2. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti költségtérítés a vasúti személyszállítási közszolgáltatóknak a korábbi
költségtérítések elszámolásából adódó költségtérítési igényeinek megtérítésére használható fel.
(2) A 2. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti költségtérítés havonta folyósítandó mértékét a közlekedésért felelős
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttesen a vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerződés
záradékában határozza meg.

7. §

(1) A 2. § (2) bekezdés d) és e) pontja szerinti költségtérítést a MÁV és a GYSEV a pályaműködtetési szerződés alapján
végzett vasúti pályahálózat-működtetési tevékenységéhez a közlekedésért felelős miniszter által a tárgyhónapot
megelőző második hónapra vonatkozóan kiállított és a NAV részére megküldött megrendelői teljesítésigazolás
alapján igényli.
(2) A közlekedésért felelős miniszter a teljesítésigazolás kiállításáról a NAV-ot értesíti.
(3) Ha a közlekedésért felelős miniszter megállapítja, hogy a MÁV vagy a GYSEV a pályaműködtetési szerződésben
meghatározott valamely kötelezettségét nem teljesítette, a teljesítésigazolásban rendelkezik a 2. § (2) bekezdés
d) és e) pontja szerinti költségtérítés arányos csökkentéséről és annak a csökkentett összegen felüli része
folyósításának felfüggesztéséről.

8. §

(1) A 2. § (2) bekezdés c) pontja szerinti költségtérítés az autóbusszal végzett helyközi személyszállítási közszolgáltatás
bevételekkel nem fedezett indokolt költségei és az ágazatban szokásos, ésszerű nyereség megtérítésére
használható fel.
(2) A 2. § (2) bekezdés c) pontja szerinti költségtérítést az autóbusszal szolgáltatást végző társaságok között a várható
gazdasági és pénzforgalmi folyamatok alapján, a várható bevételekkel nem fedezett indokolt költségek arányában
kell felosztani.
(3) A 2. § (2) bekezdés c) pontja szerinti költségtérítés folyósítása az autóbusszal szolgáltatást végző társaság
pénzforgalmi igényeihez igazított mértékben történik.
(4) A 2. § (2) bekezdés c) pontja szerinti költségtérítés (3) bekezdés alapján folyósítandó mértékét a közlekedésért
felelős miniszter – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – az autóbusszal személyszállítási
közszolgáltatást végző társasággal kötött közszolgáltatási szerződés záradékában határozza meg.

9. §

(1) A 2. § (3) bekezdés c) pontja szerinti költségtérítés az autóbusszal helyközi személyszállítási közszolgáltatást
végző társaságoknak a korábbi költségtérítések elszámolásából adódó költségtérítési igényeinek megtérítésére
használható fel.
(2) A 2. § (3) bekezdés c) pontja szerinti költségtérítést az autóbusszal szolgáltatást végző társaságok között a korábbi
évekre fennálló költségtérítési igény arányában kell felosztani.
(3) A 2. § (3) bekezdés c) pontja szerinti költségtérítés (2) bekezdés alapján folyósítandó mértékét a közlekedésért
felelős miniszter – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – az autóbusszal személyszállítási
közszolgáltatást végző társasággal kötött közszolgáltatási szerződés záradékában határozza meg.

10. §

(1) A NAV
a)
a 2. § (2) bekezdés a), b), d) és e) pontja és a 2. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti költségtérítést
a kedvezményezettnek a tárgyhónap első napját követő igénylésétől,
b)
a 2. § (2) bekezdés c) pontja és a 2. § (3) bekezdés c) pontja szerinti költségtérítést a közlekedésért felelős
miniszter által megküldött záradék NAV-hoz történő érkezésétől vagy – ha ez későbbi időpontra esik –
az adózó támogatási igényének benyújtásától
számított 15 napon belül folyósítja.
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(2) A 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti egyedi támogatás és a 2. § (2) és (3) bekezdése szerinti költségtérítés folyósítása
az 10032000-01905049 Egyedi támogatás fizetési számla, a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti egyedi támogatás
folyósítása az 10032000-01905135 Egyéb vállalati támogatás fizetési számla terhére történik az adózás rendjéről
szóló törvény rendelkezései alapján.
11. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2015. március 31-én hatályát veszti.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 36/2014. (II. 19.) Korm. rendelete
a tervpályázati eljárások szabályairól szóló 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a közbeszerzési
eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus
árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
az 1. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 4. pontjában;
a 2. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 9. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A tervpályázati eljárások szabályairól szóló 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A tervpályázati eljárások szabályairól szóló 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1) 4. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„4. § A tervpályázati eljárásra a Kbt. 2. § (1)–(5) bekezdését, 21. § (2)–(4) bekezdését, 22. § (1) és (2) bekezdését, 34. és
35. §-át, 36. § (1) bekezdését, 37. §-át, valamint 57. § (2) bekezdését alkalmazni kell azzal, hogy közbeszerzés helyett
tervpályázatot kell érteni.”
2. §

(1) Az R1 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A titkosság biztosítása érdekében a pályaművek szerzőinek adatait a bírálóbizottság csak a bírálat lezárását és
a zárójelentés elfogadását követően ismerheti meg és hozhatja nyilvánosságra.”
(2) Az R1 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdésben foglaltak biztosítása érdekében a pályázók nevét, lakcímét, székhelyét, a kiírásban kért
egyéb adatait elkülönítetten, titkosan kell kezelni, az ajánlatkérő a kiírásban köteles előírni, hogy a pályaműveknek,
valamint a pályaművek benyújtása során a pályázóknak a titkosság biztosítása érdekében mely követelményeknek
kell megfelelni. A pályaművet tartalmazó csomagot és az egyes munkarészeket a titkosságot sértő módon
megjelölni nem szabad, a benyújtott elektronikus adathordozók esetén a pályázó személyére utaló bármely adat
titkosságának megőrzése – az ajánlatkérő előírása szerint – az ajánlatkérő intézkedésével is történhet.”

3. §

(1) Az R1 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bírálóbizottság az ajánlatkérővel kötött megállapodás szerint végzi munkáját, megbízása a felkéréstől
a zárójelentés elfogadásáig tart. Külön megállapodás alapján a bírálóbizottság a kiírást elkészítheti vagy résztvevői
a kiírás elkészítésében részt vehetnek.”
(2) Az R1 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A bírálóbizottság résztvevője az elnök, amennyiben a (7) bekezdés szerint közreműködése szükséges,
a társelnök, a bírálóbizottsági tagok, továbbá a szakértőként bevont személyek és szükség szerint a jogi szakértő.”
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(3) Az R1 9. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Szavazásra jogosult az elnök, amennyiben a (7) bekezdés szerint közreműködése szükséges, a társelnök és
a bírálóbizottsági tagok. A bírálóbizottságban szavazásra jogosultak száma – az egyszerű tervpályázati eljárás
kivételével – legalább öt fő.”
(4) Az R1 9. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Amennyiben a bírálóbizottság tagja a dokumentációban foglaltakkal nem ért egyet, a bírálóbizottság
munkájában való részvételről lemondhat a tervpályázat meghirdetése előtt. Szükség esetén az ajánlatkérő újabb
tagot kérhet fel.”
4. §		
Az R1 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tervpályázat közreműködői tekintetében a Kbt. 24. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben
foglalt eltérésekkel. A tervpályázat bírálóbizottságának résztvevői a Kbt. 24. §-a alkalmazásában az ajánlatkérő
nevében eljáró személyek.”
5. §

(1) Az R1 14. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A dokumentáció mellékleteinek tartalmaznia kell különösen:)
„e) a pályázók adatainak és a díjazás vagy megvétel szerzők közötti százalékos arányának feltüntetésére szolgáló
kitöltendő adatlapot – amennyiben ezen adatokat a pályaműhöz csatoltan kéri ajánlatkérő benyújtani.”
(2) Az R1 14. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A dokumentációnak tartalmaznia kell a tervpályázattal kapcsolatos lényeges tájékoztató adatokat is, különösen:)
„d) a teljes tervpályázati dokumentáció beszerzésének helyét (adott esetben elektronikus elérésének módját),
költségét;”
(3) Az R1 14. § (4) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A dokumentációnak tartalmaznia kell a tervpályázattal kapcsolatos lényeges tájékoztató adatokat is, különösen:)
„h) a bírálóbizottság elnökének (társelnökének) és tagjainak (póttagjainak) nevét és az általuk képviselt szervezetet
vagy munkahelyet;”
(4) Az R1 14. § (4) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A dokumentációnak tartalmaznia kell a tervpályázattal kapcsolatos lényeges tájékoztató adatokat is, különösen:)
„o) szükség esetén a nyelvhasználatra vonatkozó részletes szabályokat;”
(5) Az R1 14. § (4) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:
(A dokumentációnak tartalmaznia kell a tervpályázattal kapcsolatos lényeges tájékoztató adatokat is, különösen:)
„p) amennyiben a pályaművek elbírálása, illetve rangsorolása több eljárási fordulóban történik, az eljárás menetére
vonatkozó tájékoztatást.”

6. §

(1) Az R1 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A pályaművek a dokumentációhoz csatolt címzéslap felhasználásával, – amennyiben a benyújtás nem
elektronikusan történik – kizárólag postai szolgáltatás igénybevételével nyújthatók be. A benyújtás időpontjának
– ha az ajánlatkérő a kiírásban eltérően nem rendelkezik – a pályamű kiírásban meghatározott helyre történő
beérkezésének időpontját kell tekinteni. A tervpályázati kiírásban az ajánlatkérő rendelkezhet úgy, hogy a postai
feladás igazolt dátumát kell a benyújtás időpontjának tekinteni és választása szerint azt is meghatározhatja, hogy
a határidőben feladott, de meghatározott időtartamon túl beérkező pályaműveket nem veszi figyelembe.”
(2) Az R1 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az ajánlatkérőnek a benyújtott pályaművek átvételéről jegyzőkönyvet kell készítenie. Az átvételi
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az átvétel időpontját, valamint az azonosításhoz szükséges adatokat.”

7. §

(1) Az R1 17. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A határidőben benyújtott pályaműveket a bírálóbizottság legalább három tagjának jelenlétében kell felbontani
és a pályaművek valamennyi munkarészét bírálati sorszámmal kell ellátni. A bontásról jegyzőkönyvet kell készíteni
(a továbbiakban: bontási jegyzőkönyv), amelynek legalább a pályaművek bírálati sorszámát, postai azonosítóját
(adott esetben), továbbá a pályaművek munkarészeinek megnevezését és darabszámát kell tartalmaznia. A bontási
jegyzőkönyvet a folyamatos jegyzőkönyvhöz kell csatolni.”
(2) Az R1 17. §-a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az ajánlatkérő a tervpályázati kiírásban rendelkezhet úgy, hogy az eljárásban a pályaművek elbírálása,
illetve rangsorolása több eljárási fordulóban történik. Ebben az esetben az ajánlatkérő csak a bírálóbizottság által
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a kiírásban meghatározott szempontok szerint legmegfelelőbbnek ítélt pályaműveket benyújtó, a meghatározott
keretszám szerinti pályázóval folytatja az eljárást. A tervpályázati kiírásban előre rögzíteni kell azokat az elbírálási
szempontokat, amelyek szerint a bírálóbizottság a pályaműveket a további eljárási fordulóra történő kiválasztáshoz
rangsorolja, valamint az egyes eljárási fordulókat követően a további tervpályázati fordulóra kiválasztott pályázói
létszám felső határát. Az 5. §-ban foglaltak szerint a titkosság követelményét az eljárás minden fordulójában meg
kell tartani, a további részvételre fel nem kért pályázók is kötelesek minden olyan magatartástól tartózkodni, mely
az eredményhirdetést megelőzően a titkosság elvét sértheti. A dokumentációnak előre tartalmaznia kell az egyes
fordulókban benyújtandó pályaművekre vonatkozó tervezési feladat részletes leírását, az esélyegyenlőség elvének
sérelme nélkül az ajánlatkérő az egyes fordulókat követően az újabb pályamű benyújtására történő felhívásban
a tervezési program egyes elemeit pontosíthatja.”
(3) Az R1 17. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A bírálóbizottság a zárójelentést átadja az ajánlatkérőnek, aki az abban foglaltak alapján teszi közzé
a tervpályázat eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót.”
8. §

(1) Az R1 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tervpályázat eredményét a dokumentációban rögzített időpontig az ajánlatkérőnek ki kell hirdetnie.
Az eredményhirdetés alkalmával, de legkésőbb az eredményhirdetést követő 30 napon belül a tervezők számára
megállapított díjakat és megvételeket ki kell fizetni.”
(2) Az R1 18. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A díjazásban vagy megvételben nem részesített pályaműveket az ajánlatkérő a pályázónak megkeresés után
visszaadja, vagy a kiírásban rendelkezhet úgy, hogy a pályamű egy példányát a tervpályázat tárgyának kulturális
jelentőségére tekintettel megőrzi és – a 16. § (5) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozat hiányában – kiállíthatja.
A visszaadásra szánt és át nem vett pályaműveket az ajánlatkérő a nyilvános eredményhirdetéstől számított harminc
napig köteles megőrizni.”

9. §		
Az R1 27/A. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az eredeti szöveg megjelölése (1) bekezdésre
változik:
„(2) E rendeletnek a tervpályázati eljárások szabályairól szóló 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a közbeszerzési
eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés
alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 36/2014. (II. 19.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Mód2. rendelet) megállapított rendelkezéseit a Mód2. rendelet hatálybalépését követően
megkezdett tervpályázati eljárásokra kell alkalmazni.”
10. §

(1) Az R1
a)
9. § (1) bekezdésében a „tagjai” szövegrész helyébe a „résztvevői” szöveg,
b)
9. § (6) bekezdésében a „szakmai titkár” szövegrész helyébe a „bírálóbizottság valamelyik tagja vagy
szakértője” szöveg,
c)
11. § (2) bekezdésében a „kiírásban meghirdetett személyeken” szövegrész helyébe a „bírálóbizottság
résztvevőin” szöveg,
d)
13. § (2) bekezdésében a „tagjai” szövegrész helyébe a „résztvevői” szöveg,
e)
13. § (4) bekezdés a) pontjában a „bírálóbizottság tagja” szövegrész helyébe a „bírálóbizottság résztvevője”
szöveg,
f)
13. § (4) bekezdés b) pontjában a „meghirdetett tagja” szövegrész helyébe a „résztvevője” szöveg,
g)
17. § (12) bekezdésében, valamint a 21. § (2) bekezdésében a „lezárt boríték felbontása” szövegrész helyébe
a „pályázó személyének megismerése” szöveg
lép.
(2) Hatályát veszti az R1 9. § (11) bekezdésében a „szakértőinek” szövegrész, a 10. § (1) bekezdés c) pontja, a 14. §
(6) bekezdése, a 17. § (2) bekezdés c) pontjában az „az 5. § (2) bekezdés a) és b) pontja értelmében” szövegrész,
a 17. § (11) bekezdése, a 19. § (2) bekezdése, valamint a 20. § (6) bekezdése, valamint 20/B. § (4) bekezdésében
az „a tagjai által aláírt” szövegrész.
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2. A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól,
valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása
11. §		
A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint
az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2) 2. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„2. § A közbeszerzési és tervpályázati eljárásban elektronikusan gyakorolható egyes eljárási cselekmények
lefolytatása során az ajánlatkérők, valamint az ajánlattevők, a részvételre jelentkezők és a pályázók (a továbbiakban:
ajánlattevők), illetve a további résztvevők kötelesek biztosítani, illetve tiszteletben tartani a verseny tisztaságát és
nyilvánosságát, az ajánlattevők esélyegyenlőségét, valamint az egyenlő bánásmód elvét.”
12. §

(1) Az R2 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ajánlatkérő az elektronikus cselekmények gyakorlása, az elektronikus árlejtés során különösen a következőket köteles
biztosítani:)
„e) az ajánlatok vagy pályaművek benyújtása pontos időpontjának meghatározhatóságát;”
(2) Az R2 3. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ajánlatkérő az elektronikus cselekmények gyakorlása, az elektronikus árlejtés során különösen a következőket köteles
biztosítani:)
„f ) az eljárás során az elbíráláshoz szükséges bármely adathoz kizárólag az arra jogosult személyek egyidejű
intézkedésével, az informatikai biztonsági szabályzatban rögzített módon, a jogosultság azonosításával lehet
hozzáférni;”
(3) Az R2 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A tervpályázati eljárásokra alkalmazni kell a 10. §, a 12. § (1) és (2) bekezdés, a 13. § és a 15. § (1)–(3) bekezdés
rendelkezéseit, azzal, hogy közbeszerzési eljárás helyett tervpályázati eljárást, ajánlati vagy részvételi felhívás helyett
tervpályázati kiírást, ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alatt pályázót, ajánlat alatt pályaművet kell érteni.
A 15. § (4) bekezdése szerinti esetben a bírálóbizottság a pályaművet a bírálatból kizárhatja.”

13. §		
Az R2 27. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek a tervpályázati eljárások szabályairól szóló 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a közbeszerzési
eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés
alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 36/2014. (II. 19.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Mód2. rendelet) megállapított rendelkezéseit a Mód2. rendelet hatálybalépését követően
megkezdett tervpályázati eljárásokra kell alkalmazni.”

3. Záró rendelkezés
14. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
15. §		
Ez a rendelet
a)
a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak
összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b)
az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések
odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 37/2014. (II. 19.) Korm. rendelete
az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-a a következő (7)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) E rendeletnek az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 37/2014. (II. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.3.)
megállapított rendelkezéseit – a (8) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a Módr.3. hatálybalépésekor folyamatban
lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(8) A Módr.3. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban a szakhatóságnak az adott ügyfajtára
vonatkozó jogszabályban meghatározott ügyintézési határidőn belül kell szakhatósági állásfoglalását az eljárást
lefolytató hatósággal közölnie.”
2. §		
Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 37/2014. (II. 19.) Korm. rendelethez
Az R. 1. melléklet 3. címe a következő 3.22. ponttal egészül ki:
(3. Egyes városi közlekedési projektek és a hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházások listája)
„3.22. Nyíregyháza, 36. sz. főúttal párhuzamos kerékpárút építése.”
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V.
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 10/2014. (II. 19.) BM rendelete
az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról
A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76. § (2) bekezdés f ) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 8. § tekintetében a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76. § (2) bekezdés
k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
3. melléklet 10. pont a) alpontja szerinti vissza nem térítendő támogatásban (a továbbiakban: támogatás)
részesülhetnek a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76/C. §-a
szerinti törlesztési célú támogatásban és a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi
CCIV. törvény 72–74. §-a alapján adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok.
2. §

(1) Támogatás nyújtható
a)
a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására,
b)
vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására,
c)
településrendezési tervek készítésére,
d)
olyan önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítására, fejlesztésére, energetikai korszerűsítésére, amely
da)
igazgatási tevékenységet,
db)
óvodai nevelést,
dc)
kulturális tevékenységet vagy
dd)
szociális vagy egészségügyi
feladatellátást szolgál.
(2) Az (1) bekezdés a), b) vagy d) pontja szerinti célra nyújtott támogatás önkormányzati tulajdont érintő, építéssel
és eszközbeszerzéssel járó beruházás, fejlesztés megvalósítására használható fel.

3. §

(1) A támogatás mértéke (kivéve, ha az önkormányzat ennél kisebb összeget jelöl meg)
a)
100 fő alatti lakosságszámú település esetében 1 500 000 forint,
b)
100–300 fő lakosságszám közötti település esetében 2 950 000 forint,
c)
301–500 fő lakosságszám közötti település esetében 6 500 000 forint,
d)
501–1 000 fő lakosságszám közötti település esetében 10 000 000 forint,
e)
1 001–2 000 fő lakosságszám közötti település esetében 20 000 000 forint,
f)
2 001–3 000 fő lakosságszám közötti település esetében 44 000 000 forint,
g)
3 001–5 000 fő lakosságszám közötti település esetében 112 000 000 forint,
h)
5 001–10 000 fő lakosságszám közötti település esetében 181 000 000 forint,
i)
10 000 fő feletti lakosságszámú település esetében 200 000 000 forint.
(2) A település lakosságszámát a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 2013. január 1-jén
fennálló adatai alapján kell meghatározni.

4. §

(1) A települési önkormányzat a támogatási kérelmet az 1. melléklet szerinti adatlap ebr42 önkormányzati információs
rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott négy eredeti és egy hitelesített másolati példányának a kincstár
települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) 2014.
március 7-éig postai úton történő megküldésével nyújtja be. A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni,
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ha a települési önkormányzat az ebr42 rendszerben a támogatási kérelmet 2014. március 6-án 16 óráig rögzítette,
és azt legkésőbb 2014. március 7-én postára adta. E határidő elmulasztása jogvesztő. A kizárólag postai úton
benyújtott támogatási kérelem érvénytelen.
(2) Az Igazgatóság a felülvizsgált támogatási kérelmek négy eredeti példányát 2014. március 14-éig továbbítja a helyi
önkormányzatokért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter).
5. §

(1) A támogatásról a miniszter 2014. március 24-éig, a 3. § (1) bekezdés f )–i) pontja szerinti település esetében a 3. §
(1) bekezdés a)–e) pontja szerinti településre vonatkozó támogatási kérelmek elbírálását követően, a rendelkezésre
álló előirányzat erejéig dönt.
(2) A miniszter a kedvezményezettel a döntéstől számított 14 napon belül támogatási szerződést köt.
(3) A támogatást a támogatási szerződés megkötését követően a miniszter utalványozása alapján a kincstár folyósítja.

6. §

(1) A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.
(2) A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról
a)
az éves költségvetési beszámoló keretében, és
b)
az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott szakmai és pénzügyi
beszámolónak a miniszter részére a támogatás felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb
2016. január 31-éig papír alapon történő benyújtásával
számol el.
(3) A támogatásnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 57. § (3) bekezdésében meghatározott
határnapig fel nem használt részét a kedvezményezett a központi költségvetés részére visszafizeti.

7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
8. §

(1) A megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló
7/2014. (I. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A helyi önkormányzat a támogatással az éves költségvetési beszámolója keretében és – a 3. § (5) bekezdése
szerinti eset kivételével – a 3. melléklet szerinti adatlapnak az Igazgatóság részére legkésőbb 2015. április 10-éig
papír alapon történő megküldésével számol el.”
(2) A BM rendelet
a)
2. § (1) bekezdésében a „postai úton” szövegrész helyébe a „papír alapon” szöveg,
b)
2. § (2) bekezdésében a „postára adásának” szövegrész helyébe a „benyújtásának” szöveg
lép.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter
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1. melléklet a 10/2014. (II. 19.) BM rendelethez
1. melléklet …./2014. ( . .) BM rendelethez
Igénylésazonosító:

Igénylő adatlap
az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatására

Önkormányzat neve:
Polgármester neve:
Önkormányzat címe:
KSH kódja:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó e-mail címe:

Sorszám

Fejlesztés helye szerinti önkormányzat

A rendelet 2. § (1) bekezdés a)-d) pontja
szerinti támogatási cél megnevezése:

Megvalósítandó cél részletezése

Igényelt támogatás (Ft)

Építéssel járó célok bemutatása
1.
2.
3.
4.
5.
Összesen:

Eszközbeszerzéssel, településrendezési terv készítésével kapcsolatos célok bemutatása

1.
2.
3.
4.
5.
Összesen:
Szükség esetén további célokkal bővíthető!
A megvalósítandó célok részletes tételenkénti bemutatása szükséges a fenti táblázatban. (pl. épületfelújítás esetén szükséges részletezni annak műszaki tartalmát - nyílászáró-csere, festés, radiátorcsere, villamosvezetékek cseréje, útfelújításnál utcanév,
felújítással érintett útszakasz hossza, stb. -, eszközbeszerzés esetén tételes felsorolás szükséges - pl. ágy, asztal, szék darabszámát jelölve)
Építési célra igényelt támogatás összesen:
Eszközbeszerzési, településrendezési terv készítés célra igényelt támogatás összesen:
Igényelt támogatás összesen:
Az igényelt támogatás maximális összege megfelel-e a rendeletben foglaltaknak:

Ft
Ft
Ft

Igényelt támogatáshoz kapcsolódó beruházás, fejlesztés részletes indokolása:

Az igénylő önkormányzat nyilatkozik, hogy:
- a támogatási igényben szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, teljeskörűek és hitelesek,
- az építéssel járó beruházások, fejlesztések önkormnyzati tulajdonon valósulnak meg,
- az európai unió által társfinanszírozott, illetve más hazai támogatási rendszer keretében azonos célú támogatásban nem részesült, és azonos céllal támogatási igényt nem nyújt be.

Kelt:

……………

……………………………………………………
jegyző

………………………………………………
polgármester
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A külügyminiszter 1/2014. (II. 19.) KüM rendelete
a tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók
alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről
és azok kifizetéséről szóló 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet módosításáról
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (4) bekezdésében, valamint a munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény 298. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 114. § a) pontjában foglalt feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának,
valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló
3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. mellékletben foglaltakat a „Beregszász”, „Csíkszereda”, „Kolozsvár”, „Szabadka”, valamint „Ungvár”
állomáshelyekre a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtása érdekében kirendelt
kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők, valamint munkavállalók tekintetében azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a 2012. július 1.–2014. június 30. közötti időszakban havi bruttó 20%-os alapellátmánykiegészítésre jogosultak.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
3. §		
E rendelet rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.
		

Martonyi János s. k.,

		

külügyminiszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1068/2014. (II. 19.) Korm. határozata
a Magyar Telekom Nyrt. magyarországi nagybefektetővel való partnerségi együttműködési megállapodás
megkötéséről
A Kormány felhatalmazza a miniszterelnököt, hogy a Magyarország Kormánya és a Magyar Telekom Távközlési
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., cégjegyzékszám: 01-10-041928)
között kötendő partnerségi együttműködési megállapodást a Kormány nevében aláírja.
Felelős:
miniszterelnök
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1069/2014. (II. 19.) Korm. határozata
Magyarország Nemzeti Infokommunikációs Stratégiájáról
A Kormány
1. elismerve a hazai IKT ágazat kiemelt jelentőségét, és az abban rejlő gazdasági és társadalmi fejlődési lehetőségeket,
valamint e területen az állami ösztönzés fontosságát, elfogadja a 2014–2020 időszakra szóló Nemzeti
Infokommunikációs Stratégiát (a továbbiakban: Stratégia), ezzel összefüggésben felhívja a nemzeti fejlesztési
minisztert, hogy gondoskodjon a Stratégiának a kormányzati portálon való közzétételéről.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1070/2014. (II. 19.) Korm. határozata
az Európai Unió Közép-afrikai Köztársaságbeli Műveletében („EUFOR RCA”) történő magyar katonai
szerepvállalásról
A Kormány az Alaptörvény 47. cikk (3) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva Magyarország
európai uniós tagságából folyó kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az Európai Unió közös biztonságés védelempolitikája megerősítéséhez való nemzeti hozzájárulásként, az Európai Unió Tanácsának döntése
alapján engedélyezi, hogy az Európai Unió Közép-afrikai Köztársaságbeli Műveletében („EUFOR RCA”)
a Magyar Honvédség állományából legfeljebb 6 fő (váltási időszakban maximum 12 fő) törzstiszt a missziót
vezető műveletparancsnokságra, részben pedig a Közép-afrikai Köztársaság fővárosában települő hadszíntéri
parancsnokságra települve a művelet mandátumában meghatározott ideig, de legfeljebb 2014. december 31-ig
részt vegyen, amely időtartamba a kitelepülés és a visszatelepülés időtartama nem számít bele.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1071/2014. (II. 19.) Korm. határozata
az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében („EUTM Mali”) történő magyar katonai szerepvállalás érdekében
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló
1107/2013. (III. 7.) Korm. határozat módosításáról
1. Az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében („EUTM Mali”) történő magyar katonai szerepvállalás érdekében
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló
1107/2013. (III. 7.) Korm. határozatban (a továbbiakban: Határozat) az „EUTM Mali feladat végrehajtása” szövegrész
helyébe az „EUTM Mali feladat végrehajtása és az afrikai kontinensen 2014. évben végrehajtásra kerülő Európai Unió
vezetése alatt álló katonai műveletekben történő magyar szerepvállalás finanszírozása” szöveg lép.
2. A Határozatban a „2014. április 30.” szövegrész helyébe a „2015. április 30.” szöveg lép.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1072/2014. (II. 19.) Korm. határozata
a központosított közbeszerzésre kötelezett szervek mobil távközlési szolgáltatásainak igénybevételéről
A Kormány
1. felhatalmazza a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság útján –
a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről
szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó szervek nevében és helyett,
a KM0101KGSM13 számú „Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése 2013” tárgyú keretmegállapodás
(a továbbiakban: keretmegállapodás) II. fejezet 1. pontjának érvényesítése érdekében közös megrendelést adjon fel
a keretmegállapodás 1. számú melléklet 2.1 pontjában foglalt alapszolgáltatások vonatkozásában;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a minisztereket és a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy gondoskodjanak az 1. pont szerinti közös
megrendelés mellékletét képező egyedi előfizetői szerződések megkötéséről.
Felelős:
miniszterek és a Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
az 1. pontban foglalt közös megrendelés feladását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1073/2014. (II. 19.) Korm. határozata
a jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló
1158/2011. (V. 23.) Korm. határozat, valamint a jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel
létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozatban meghatározott
feladatok végrehajtásáról szóló 1452/2011. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról
1. A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló
1158/2011. (V. 23.) Korm. határozat (a továbbiakban: KH.) 2. mellékletében foglalt táblázat a következő sorral
egészül ki:
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(Testület neve

Felelős miniszter)

Egészségügyi Tudományos Tanács

EMMI

„
”
2. Hatályát veszti a KH. 3. mellékletében foglalt táblázat következő sora:
(Testület neve

A kivétel oka

Felelős miniszter)

Egészségügyi Tudományos Tanács

szakpolitikai ok

NEFMI

„
”
3. Hatályát veszti a jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról
szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozatban meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló 1452/2011. (XII. 22.)
Korm. határozat 8. pontjában az „Egészségügyi Tudományos Tanács,” szövegrész.
4. Ez a határozat a közzétételét követő harmadik napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1074/2014. (II. 19.) Korm. határozata
a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelése érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium
és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közötti előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. elrendeli a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelése érdekében − a Kutatási és Technológiai Alap
vonatkozásában az egyes miniszterek feladat- és hatáskörének megváltozásával kapcsolatos intézkedésekről
szóló 2040/2013. (XII. 30.) Korm. határozat 1. a) pontjában foglaltakkal összefüggésben − a Nemzetgazdasági
Minisztérium engedélyezett létszámának 16 fővel történő megemelését,
2. elrendeli az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
1793,2 millió forint 1. melléklet szerinti tartós jellegű átcsoportosítását az 1. pontban meghatározott
létszámmódosítással kapcsolatos költségvetési előirányzatok biztosítása érdekében a Magyarország 2014. évi
központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium fejezet 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 1. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása cím javára.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1074/2014. (II. 19.) Korm. határozathoz
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA *
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
ÁHT
egyedi
azonosító

006343

280645

Fejezet
szám

XV.

XVII.

Cím Alcím
szám szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2
K3

1

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Nemzetgazdasági Minisztérium
Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Millió forintban, egy tizedessel

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat neve

127,5

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

34,4
1 631,3

-127,5

K1

Személyi juttatások

K2
K3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

-34,4
-1 631,3

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

006343

280645

Fejezet
szám

XV.

XVII.

Cím Alcím
szám szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Nemzetgazdasági Minisztérium
Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása

1
B1
1

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

B1
Az előirányzatmódosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő

Fejezet
szám

Cím Alcím
szám szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány
Fejezet
időarányos
1 példány
Állami Számvevőszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb: azonnal
2 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Millió forintban, egy tizedessel

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat neve

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 793,2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-1 793,2

T Á M O GAT Á S

A módosítás jogcíme

Millió forintban, egy tizedessel

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat neve
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

16
I.n.év

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Millió forintban, egy tizedessel

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
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ÁHT.
egyedi
azonosító

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma
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A Kormány 1075/2014. (II. 19.) Korm. határozata
Nagyhódos és Nagypalád (Velyka Palad’) között közúti határátkelőhely létesítéséről és az ehhez kapcsolódó
egyéb feladatokról
A Kormány
1. egyetért a Határellenőrzési Munkacsoport azon javaslatával, hogy ukrán viszonylatban Nagyhódos és Nagypalád
(Velyka Palad’) között új közúti határátkelőhely (a továbbiakban: határátkelőhely) létesüljön;
2. támogatja, hogy a határátkelőhely oly módon valósuljon meg, hogy a Rendőrség, valamint Magyarország és
Ukrajna határforgalom ellenőrzésért, valamint vámellenőrzésért felelős hatóságai az ellenőrzés feltételeit magyar
államterületen közös helyen biztosítsák;
3. támogatja, hogy a határátkelőhely használata kizárólag
a)
az Európai Unió tagállamai állampolgárainak, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
más állam állampolgárainak, valamint a Svájci Államszövetség állampolgárainak,
b)
az a) pontban meghatározott személyek azon családtagjainak, akik harmadik ország állampolgárai és
az Európai Unió polgárainak szabad mozgásáról szóló uniós jog rendelkezéseinek kedvezményezettjei,
valamint
c)
Ukrajna állampolgárainak
személyforgalmára (az autóbusz forgalom kivételével), korlátozott nyitva tartás (naponta 07.00–19.00 óra között)
mellett terjedjen ki;
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy feladat- és hatáskörében gondoskodjon a határátkelőhely
megvalósítása érdekében Ukrajna feladat- és hatáskörrel rendelkező szerveivel történő szakmai egyeztetések
lefolytatásáról;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2014. július 31.
5. felhívja a belügyminisztert, hogy feladat- és hatáskörében gondoskodjon a határátkelőhely megvalósítása
érdekében Ukrajna feladat- és hatáskörrel rendelkező szerveivel történő szakmai egyeztetések lefolytatásáról;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2014. augusztus 31.
6. felhívja az érintett minisztereket, hogy gondoskodjanak a 2. és 3. pontban meghatározottak alapján
a határátkelőhely létrehozásának és annak a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény
8. §-ában meghatározott vámútként történő megnyitásának feltételeiről azzal, hogy a beruházás forrás-szükséglete
esetében az Európai Unió Belső Biztonsági Alap 2014. évi allokációjából elérhető pénzügyi keretet figyelembe kell
venni;
Felelős:
belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. december 31.
7. felhívja a külügyminisztert, hogy diplomáciai úton tájékoztassa Ukrajna Kormányát arról, hogy a magyar fél
a szükséges feltételeket megteremtette a Nagyhódos és Nagypalád (Velyka Palad’) közúti határátkelőhely
megnyitásához, illetve forgalomba helyezéséhez.
Felelős:
külügyminiszter
Határidő:
2015. december 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1076/2014. (II. 19.) Korm. határozata
kormánybiztos felmentéséről
1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökségnek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 475/2013.
(XII. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján jogutóddal történő megszűnésére tekintettel – dr. Lázár Jánost,
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezetéséért felelős kormánybiztost e megbízatása alól 2014. január 1. napjával
felmenti.
2. Hatályát veszti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezetéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
szóló 1480/2013. (VII. 26.) Korm. határozat.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1077/2014. (II. 19.) Korm. határozata
a Magyarország német megszállása áldozatainak emléket állító, Budapest V. kerületben felállításra kerülő
emlékmű megvalósításával összefüggő egyes kérdésekről
A Kormány
1. társadalompolitikai szempontból fontos célnak tartja, hogy Magyarország német megszállásának 70. évfordulója
alkalmából megvalósuljon a megszállás áldozatainak emléket állító emlékmű;
2. az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos feladatkörébe utalja az emlékmű
megvalósítására irányuló beruházás előkészítését és a beruházás megvalósításának irányítását;
3. egyetért azzal, hogy az emlékmű Budapest V. kerület 24747/1 és 24747/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon,
természetben a Budapest V. kerület Szabadság téren kerüljön felállításra, és felhívja a Miniszterelnökséget vezető
államtitkárt, hogy az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos bevonásával,
az emlékmű Szabadság téren történő elhelyezése érdekében kössön megállapodást az ingatlan tulajdonosával,
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzatával;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő:
azonnal
4. úgy dönt, hogy az emlékmű megvalósítására irányuló beruházást a Miniszterelnökség valósítsa meg, és felhívja
a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a beruházás határidőre történő megvalósításához szükséges
intézkedéseket tegye meg azzal, hogy a beruházással kapcsolatban biztosítani szükséges az egyes kiemelt
jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1743/2013. (X. 16.)
Korm. határozat 3. pontjában foglaltak érvényesülését;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő:
2014. május 31.
5. felkéri Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzatát, hogy az emlékmű Budapest V. kerület
Szabadság téren történő elhelyezése érdekében a szükséges önkormányzati döntéseket hozza meg.
6. Hatályát veszti a Magyarország német megszállásának emléket állító, Budapest V. kerületben felállításra kerülő
emlékmű megvalósításával összefüggő egyes kérdésekről szóló 2056/2013. (XII. 31.) Korm. határozat.
7. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 24/2014. (II. 19.) ME határozata
a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság egyes tagjai megbízatásának visszavonásáról és új tagok
megbízásáról
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 71. § (4) bekezdésében foglalt jogkörömben, az oktatásért felelős
miniszter előterjesztésére
dr. Klinghammer Istvánnak, az MTA rendes tagjának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi tanárának,
dr. Nusser Zoltánnak, az MTA levelező tagjának, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézete
kutatóprofesszorának és
dr. Vigh Andreának, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektorának, egyetemi docensnek
a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagsági teendőinek ellátására adott megbízatását – lemondásukra
való tekintettel – visszavonom, egyidejűleg
dr. Fejérdy Pált, a Semmelweis Egyetem egyetemi tanárát,
dr. Kovács L. Gábort, az MTA rendes tagját, a Pécsi Tudományegyetem tudományos és innovációs rektorhelyettesét,
egyetemi tanárt és
dr. Kutnyánszky Csabát, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektorhelyettesét, egyetemi docenst
a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagsági teendőinek ellátásával a 2014. február 1-jétől 2018. február
28-áig terjedő időtartamra megbízom.
		

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.

