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Kormányrendeletek

A Kormány 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelete
a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 29. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet alkalmazási köre
1. §

(1) Ezt a rendeletet kell alkalmazni
a)
az 1. mellékletben meghatározott forrásokból és
b)
az 1. mellékletben fel nem sorolt, európai uniós, nemzetközi vagy hazai költségvetésből származó, fejlesztési
célú forrásból
[az a) és b) pont továbbiakban együtt: fejlesztési források] projektek megvalósításához nyújtott támogatásokkal és
az azokból finanszírozott fejlesztésekkel kapcsolatos adatok nyilvántartására, a nyilvántartások összekapcsolására,
a nyilvántartáshoz történő csatlakozásra, valamint a nyilvántartások használatára.
(2) Ezt a rendeletet kell alkalmazni a 11. § szerinti szerződés révén a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Informatikai
Rendszer (a továbbiakban: FAIR) útján kezelt adatokkal kapcsolatos (1) bekezdés szerinti tevékenységekre is.

2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
adatgazda: azon kijelölt állami vezető, akinek feladatkörébe az e rendeletben meghatározott adatok
tartoznak,
2.
alkalmazásgazda: e rendelet hatálya alá tartozó alkalmazások felhasználási és fejlesztési jogaival rendelkező,
az alkalmazások üzemeltetéséért, illesztéséért, paraméterezéséért és szükség szerinti fejlesztéséért, valamint
az alkalmazáshoz szükséges hozzáférési jogok biztosításáért felelős személy,
3.
egyéb nyilvántartási rendszer: fejlesztési források kezelését támogató pályázatkezelő információtechnológiai
rendszer, amely részben vagy egészben biztosítja az abban kezelt források közvetítői tevékenységének
támogatását,
4.
Egységes Monitoring és Információs Rendszer: az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális
Alapról, a Kohéziós Alapból, a PHARE-ból, az Átmeneti Támogatásból, a Schengen Alapból, az Európai
Gazdasági Térség és Norvég Finanszírozási Mechanizmusból, valamint az ezekhez társuló hazai forrásokból
megvalósuló programokkal és projektekkel kapcsolatos végrehajtási és kifizetési menedzsment, monitoring,
valamint ellenőrzési, szabálytalanságkezelési és számviteli feladatokat támogató információtechnológiai
rendszer,
5.
fejlesztés: minden olyan építési, szolgáltatási vagy árubeszerzési tevékenység, amelyet egy vagy több
támogatási forrásból valósítanak meg,
6.
fejlesztési program: meghatározott célrendszer érdekében végrehajtandó feladatok és azok végrehajtására
kidolgozott keretfeltételek egysége,
7.
Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer: a fejlesztési források felhasználására vonatkozó eljárások
során keletkező adatok egységes nyilvántartási rendszere,
8.
Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer Európai Uniós Programok Rendszere: a FAIR 2014–2020
közötti és azt követő európai uniós programozási időszakokban az európai strukturális és beruházási
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9.

10.
11.

12.

alapokból finanszírozott programok és projektek adatainak gyűjtését, rendszerezését és szolgáltatását
biztosító pályázatkezelő alrendszere,
Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer Központi Rendszere: a FAIR fejlesztési források egységes
tervezését, felhasználásuk nyomon követését, eredményességét és a fejlesztési programok hatásainak
mérését támogató monitoring és kontrolling célú nyilvántartási alrendszere,
Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer Nemzeti Pályázatkezelő Rendszere: a FAIR a hazai fejlesztési
források kezelését támogató pályázatkezelő alrendszere,
monitoring: a források pénzügyi felhasználásának, valamint a beavatkozások eredményeinek és a kitűzött
célokhoz viszonyított teljesítményének átfogó, különösen hatékonysági, eredményességi és célszerűségi
szempontokra kiterjedő vizsgálata rendszeres jelleggel projekt, illetve program szinten,
projekt: olyan gazdaságilag oszthatatlan munkafázisok sora, amely pontos technikai funkciót lát el, és
világosan meghatározott célokkal rendelkezik.

II. Fejezet
Eljáró szervek
3. A Kormány feladatai
3. §		
A Kormány
a)
meghatározza a fejlesztési forrásokkal összefüggő monitoring tevékenység átfogó szabályait,
b)
meghatározza a fejlesztési forrásokkal összefüggő monitoring tevékenység célrendszerét,
c)
évente beszámoltatja a monitoring intézményrendszert a fejlesztési forrásokkal összefüggő monitoring
tevékenységéről.

4. A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság feladatai
4. §

(1) A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság (a továbbiakban: NFK)
a)
ellátja a fejlesztési források felhasználásának jogszerűségi és eredményességi szempontú nyomon követését,
b)
meghatározza a monitoring szervezetrendszer működésének módszertanát,
c)
véleményezi az Európai Bizottság számára benyújtandó nemzeti stratégiai és előrehaladási jelentést.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenység során az NFK figyelemmel kíséri a Partnerségi
Megállapodás keretében elérhető fejlesztési források felhasználásával végrehajtott programok előrehaladását,
vizsgálja célkitűzéseik megvalósítását a teljesítmény-keretrendszer indikátorai és az abszorpciós célok teljesülése
szempontjából. A megfelelő előrehaladás és a célkitűzések teljesítése érdekében általános és egyedi intézkedéseket
tesz, illetve kezdeményez.

5. A Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának feladatai
5. §

(1) A Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja (a továbbiakban: kormánytag)
a)
összehangolja az uniós és a hazai támogatásokkal kapcsolatos monitoring tevékenységet,
b)
az uniós támogatások felhasználásának gyakorlata alapján javaslatot dolgoz ki a hazai támogatások
működésének hatékonyabbá tételére,
c)
nyomon követi a támogatások uniós és hazai jogszabályi előírások szerinti végrehajtását, és nem megfelelő
teljesítés esetén szankciók alkalmazását kezdeményezheti,
d)
kidolgozza a monitoring szervezetrendszer működésének szabályait, célrendszerét és módszertanát,
e)
folyamatosan figyelemmel kíséri a Partnerségi Megállapodás keretében biztosított fejlesztési forrásokból
végrehajtott programok előrehaladását, vizsgálja célkitűzéseik megvalósítását, különös tekintettel
a teljesítmény-keretrendszer indikátoraira és az abszorpciós célok teljesülésére, továbbá szükség esetén
korrekciós intézkedéseket kezdeményez,
f)
szakmai szempontból előkészíti a 3. és 4. §-ban meghatározott szervek üléseit.
(2) A kormánytag látja el a FAIR-ban nyilvántartott adatok adatgazdai feladatait, gyakorolja az adatgazda jogait, teljesíti
annak kötelezettségeit. A kormánytag az általa irányított, illetve vezetett szervezet monitoring tevékenységek
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ellátásáért felelős egysége (a továbbiakban: monitoring egység) útján gondoskodik az adatgazdai feladatainak
ellátásáról.
(3) A kormánytag a monitoring egység útján gondoskodik az alkalmazásgazda feladatainak ellátásáról.

6. A monitoring egység feladatai
6. §

(1) A monitoring egység gondoskodik e rendelet hatálya alá tartozó támogatások monitoring tevékenységének
ellátásáról. Ennek keretében
a)
tájékoztatja az arra jogosult szervezeteket és a fejlesztési program végrehajtásában érintett minisztereket
a projektek vagy fejlesztési programok végrehajtásának helyzetéről,
b)
ellátja a nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatokat, ennek keretében gondoskodik a jogosultságkezelésről,
jelentéskészítésről, az információbiztonsági és adatbiztonsági feladatok ellátásáról,
c)
figyelemmel kíséri a fejlesztési források felhasználásával bonyolított eljárásokat,
d)
pénzügyi monitoring tevékenységének keretében vizsgálja a rendelkezésre álló források felhasználását,
e)
szakmai monitoring tevékenységének keretében nyomon követi a támogatások felhasználásával
megvalósuló projektek vagy programok – az azok célkitűzéseinek megfelelő – eredményes végrehajtását,
különös tekintettel a terveknek való megfelelés követelményeire,
f)
a monitoring egységet vezető állami vezető útján tájékoztatja az NFK-t a tervektől való eltérésről, a projektek
vagy fejlesztési programok végrehajtása tekintetében korrekciós javaslatokat kezdeményez.
(2) A monitoring egység végzi az uniós támogatások vonatkozásában a Partnerségi Megállapodás szintű monitoring
tevékenységet.

7. §

(1) A monitoring egység alkalmazásgazdaként gondoskodik a FAIR és az Egységes Monitoring és Információs
Rendszer (a továbbiakban: EMIR) szakmai felügyeletéről, folyamatos és biztonságos üzemeltetéséről, valamint
továbbfejlesztéséről.
(2) A monitoring egység biztosítja a FAIR és az EMIR alkalmazás-üzemeltetéshez szükséges beállítások elvégzését és
a kapcsolódó feladatok ellátását, a FAIR üzemeltetéséhez szükséges hardver eszközök fizikai elhelyezését és azok
üzemeltetését.

III. Fejezet
A monitoring nyilvántartások
7. A monitoring nyilvántartások közös szabályai
8. §

(1) A FAIR alrendszerei szolgálnak a fejlesztési forrásokkal összefüggő adatok gyűjtésére, rendszerezésére, központi
nyilvántartására és e rendeletszerinti szolgáltatására.
(2) A FAIR alrendszereibe az adatot úgy kell rögzíteni és azt nyilvántartani, hogy az alapját képezhesse a fejlesztési
forrásokkal összefüggő döntések meghozatalának.
(3) A fejlesztési forrásokkal összefüggő döntések alapját elsődlegesen a FAIR-ban rögzített adatok képezik. A FAIR-ban
rögzített adatok helyességét és teljességét vélelmezni kell.
(4) A FAIR-ban rögzített adatokkal szemben helye van ellenbizonyításnak. Az ellenbizonyítás eredményessége esetén
a FAIR-ban rögzített adatot ki kell javítani és – ha azt jogszabály nem zárja ki – a hibás adat alapján elvégzett
intézkedéseket is helyesbíteni kell.

9. §		
A FAIR számára történő adatszolgáltatással az adatszolgáltató hozzájárul, hogy az adatgazda a szolgáltatott
adatokat kezelje. Származtatott adatok esetében az adatszolgáltató köteles biztosítani valamennyi származtatott
adat adatgazdájának azonos tartalmú hozzájárulását.
10. §

(1) A fejlesztési források felhasználásáért felelős szervezetek eljárásaik során a FAIR alrendszereibe rögzítendő,
vagy abba továbbítandó adatokat a keletkezést, illetve beérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb két
munkanapon belül rögzítik, vagy továbbítják. Ha az adatrögzítést, vagy adattovábbítást akadályozó tényező merül
fel, az érintett szervezet az ok megjelölésével az akadályozó tényező felmerülését követő két munkanapon belül
köteles az alkalmazásgazdát értesíteni.
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(2) Az adatrögzítésben, adattovábbításban résztvevő szervezetek felelősek a FAIR alrendszereibe történő hibátlan
adatrögzítés, vagy adattovábbítás feltételeinek megteremtéséért, és ezen szervezetek tevékenysége során
keletkezett, illetve rögzített, vagy továbbított adatok helyességéért és valódiságáért.
(3) Ha az adatrögzítésért felelős személy az adatrögzítési kötelezettségének nem, vagy nem teljes körűen tesz eleget,
– a 18. §-ban és a 21. §-ban meghatározott kivétellel – a monitoring egység az érintett személy, illetve projekt
valamennyi támogatásának kifizetését felfüggesztheti, amíg a felelős e rendelet szerinti kötelezettségének eleget
nem tesz.
11. §

(1) A nem az 1. § (1) bekezdés hatálya alá tartozó pénzeszközt kezelő szervezet kérelmezheti a monitoring egységtől,
hogy a FAIR, illetve annak alrendszere útján végezhessék a forráskihelyezést.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti kérelmező és a kérelmében megjelölt felhasználási cél és mód megfelel a FAIR
rendeltetésének és a FAIR alkalmas vagy alkalmassá tehető a cél kiszolgálására, a monitoring egység szerződést
köthet a kérelmezővel az általa megjelölt cél kiszolgálása tárgyában. A szerződésben rendezni kell a kérelmező
FAIR-hoz való kapcsolódásának módját és feltételeit.
(3) Ha a kérelemben megjelölt felhasználási célnak, illetve módnak a FAIR vagy annak alrendszere csak fejlesztés
eredményeként feleltethető meg, a (2) bekezdésben meghatározott szerződésben rendelkezni kell a fejlesztés
finanszírozásáról is.

12. §

(1) A FAIR használata tárgyában a monitoring egység szerződést köthet harmadik személlyel.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződésben ki kell kötni, hogy a harmadik személy köteles
a)
biztosítani a belépéshez szükséges azonosító titkosságát, így különösen azt, hogy arra jogosulatlan azt ne
ismerhesse meg,
b)
gondoskodni arról, hogy a FAIR-ban csak helyes és megbízható adat kerülhessen rögzítésre,
c)
tartózkodni a FAIR működését, annak és az abban nyilvántartott adatok megbízhatóságát sértő vagy
veszélyeztető magatartást tanúsításától.

8. A Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer Központi Rendszere
13. §

(1) A Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer Központi Rendszere (a továbbiakban: FAIR KR) szolgál
a fejlesztési források rendelkezésre álló kerete, az indikátorok és azok teljesülésének nyilvántartására.
(2) A FAIR KR révén a monitoring egység
a)
támogatja a fejlesztési forrásokból finanszírozott programok és támogatási konstrukciók egységes tervezési
és engedélyezési eljárásait,
b)
biztosítja a támogató és a pályázók, illetve kedvezményezettek közötti elektronikus kapcsolattartást,
c)
a támogatáskezeléshez szükséges adatokat az ingatlan-nyilvántartási informatikai rendszerből, valamint
a cégnyilvántartási és céginformációs rendszerből átveszi és biztosítja az érintett szervezetek számára,
d)
a támogatásokkal kapcsolatos nyilvános adatokat szolgáltat,
e)
adatot szolgáltat a támogatástervezéshez.
(3) A monitoring egység gyűjti és a FAIR KR-ben gyűjti és rögzíti a fejlesztési forrásokból megvalósuló fejlesztésekkel
kapcsolatos valamennyi adatot, így különösen a támogatás odaítélése, a támogatásból megvalósuló fejlesztés
végrehajtása, a támogatás kifizetése, felhasználásának ellenőrzése és monitoringja során keletkező összes olyan
adatot, amely a támogatások naprakész nyilvántartásához szükséges.
(4) A fejlesztési források felhasználásáért felelős szervezet gondoskodik a FAIR KR-ben történő rögzítés és feldolgozás
céljából naprakész adatok szolgáltatásáról a monitoring egység részére a monitoring egység által meghatározott
adattartalommal, gyakorisággal és formátumban.

9. A Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Informatikai Rendszer Nemzeti Pályázatkezelő Rendszere
14. §		
A monitoring egység biztosítja, hogy a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Informatikai Rendszer Nemzeti
Pályázatkezelő Rendszere (a továbbiakban: FAIR NPR) a FAIR KR felé teljesítendő adatszolgáltatást automatikusan
teljesítse.
15. §		
A FAIR NPR-ben kezelt támogatás kifizetése kizárólag a FAIR NPR-ben rögzített adatok alapján teljesíthető.
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16. §		
A FAIR NPR alkalmazása esetén a jelen rendelet hatálya alá tartozó támogatásokért felelős szervezetek saját
szervezetükön belül szakmai referenseket jelölnek ki a FAIR NPR működtetésével, továbbfejlesztésével, oktatásával
kapcsolatos tevékenységek – a monitoring egység által meghatározott körének – ellátására és koordinálására.

10. A Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Informatikai Rendszer Európai Uniós Programok Rendszere
17. §		
A monitoring egység biztosítja, hogy a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Informatikai Rendszer Európai Uniós
Programok Rendszere (a továbbiakban: FAIR EUPR) a FAIR KR felé teljesítendő adatszolgáltatást automatikusan
teljesítse.
18. §		
A 2014–2020 közötti programozási időszakban elérhető uniós fejlesztési forrás esetén a kifizetés 10. § (3) bekezdés
szerinti felfüggesztéséről az NFK, az érintett személy finanszírozásának felfüggesztéséről pedig a központi
költségvetés érintett fejezetét irányító szerv dönt.
19. §

(1) A jelen rendelet hatálya alá tartozó forrásból finanszírozott programokért, illetve azok végrehajtásáért
felelős szervezetek saját szervezetükön belül szakmai referenseket jelölnek ki a FAIR EUPR működtetésével,
továbbfejlesztésével, oktatásával kapcsolatos tevékenységek – monitoring egység által meghatározott körének –
ellátására, illetve koordinálására.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szervezetek a kijelölt személy és elérhetősége megjelölésével tájékoztatják
az alkalmazásgazdát a kijelölésről, illetve az abban bekövetkező változásokról.

11. Az EMIR
20. §		
Az EMIR-re megfelelően alkalmazni kell a FAIR alrendszereire irányadó szabályokat.
21. §

(1) A 2007–2013 közötti programozási időszakban elérhető uniós fejlesztési forrás esetén a kifizetés 10. § (3) bekezdés
szerinti felfüggesztéséről az NFK, az érintett személy finanszírozásának felfüggesztéséről pedig a központi
költségvetés érintett fejezetét irányító szerv dönt.
(2) A kifizetés 10. § (3) bekezdés szerinti felfüggesztésről
a)
a PHARE és az Átmeneti Támogatás esetében a Nemzeti Programengedélyező és a Nemzeti
Segélykoordinátor,
b)
a Schengen Alap esetén a Felelős Hatóság,
c)
az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus esetén a Nemzeti Kapcsolattartó a Kifizető Hatóság
vezetőjének egyetértésével
dönt a kifizetések felfüggesztéséről, az előirányzat felett rendelkezőkkel történt egyeztetést követően.

12. Az egyéb nyilvántartási rendszer
22. §

(1) A fejlesztési források felhasználásáért felelős szervezet a FAIR NPR vagy FAIR EUPR helyett egyéb nyilvántartási
rendszert használhat, ha
a)
az egyéb nyilvántartási rendszer a FAIR KR-hez a monitoring egység által meghatározott biztonsági szintű
elektronikus úton (adatkapcsolattal) csatlakozik,
b)
az egyéb nyilvántartási rendszer jogosultságkezelési rendszere biztosítja, hogy a saját felhasználóinak jogai
a FAIR KR felhasználói jogosultságok figyelembevételével kerülnek kialakításra, így különösen azt, hogy
a FAIR KR jogosultsággal nem rendelkező felhasználóknak nincs joga a FAIR KR adatok hozzáféréséhez, vagy
azt, hogy a monitoring egység számára jóváhagyási jogot biztosít olyan új jogok kiosztásánál, amelyekkel
a saját felhasználók az egyéb nyilvántartási rendszer használata során a FAIR KR-ben nyilvántartott adatokhoz
engednek hozzáférést,
c)
az egyéb nyilvántartási rendszer funkcionalitását tekintve nem áll átfedésben a FAIR KR rendszerrel, és
d)
a 2. melléklet szerinti adattartalom elérhető az egyéb nyilvántartási rendszerben.
(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítéséhez az egyéb nyilvántartási rendszer fejlesztése
szükséges, arról annak alkalmazásgazdája köteles gondoskodni.
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IV. Fejezet
A monitoring tevékenység
13. A monitoring tevékenység alapvető szabályai
23. §		
A monitoring tevékenység eszközei elsősorban a strukturált adatgyűjtés, folyamatos adatelemzés és a rendszeres
visszacsatolás.

14. Az uniós fejlesztési források speciális monitoring tevékenységei
24. §		
Az operatív programok megvalósításáért felelős irányító hatóságok kijelölik az operatív program szintű monitoring
tevékenységért felelős szervezeti egységeket vagy személyeket, amelyek, illetve akik kötelesek együttműködni
a monitoring egységgel.
25. §

(1) A monitoring egység összehangolja az egyes operatív programok éves végrehajtási jelentéseinek elkészítését,
amelynek keretében módszertani és adatszolgáltatási támogatást nyújt az irányító hatóságok operatív program
szintű monitoring tevékenységet ellátó egységei számára, kiemelten
a)
az adatbeszerzés,
b)
az indikátorszámítási módszerek kialakítása,
c)
a beavatkozási kategóriák operatív programokon átívelő egységes alkalmazása, és
d)
a módszertani minőségbiztosítás
területén.
(2) A monitoring egység
a)
módszertani és adatszolgáltatási támogatást nyújt az éves áttekintő értekezletekhez, összehangolja
az operatív program szintű értekezletek tartalmát és biztosítja a Partnerségi Megállapodás szintű értekezlet
szakmai lebonyolítását,
b)
elkészíti és határidőre benyújtja az Európai Bizottság számára a nemzeti előrehaladási és stratégiai
jelentéseket,
c)
a Partnerségi Megállapodás valamennyi operatív programjára kiterjedően nyomon követi az egyes prioritási
tengelyek pénzügyi előrehaladását,
d)
nyomon követi a teljesítménykeret-rendszer pénzügyi és fizikai indikátorainak előrehaladását, valamint
figyelemmel kíséri a közös indikátorok alkalmazását,
e)
nyomon követi a tematikus koncentrációval kapcsolatos elvárások teljesülését és a források beavatkozási
kategóriák szerinti allokációját,
f)
koordinálja és módszertanilag irányítja az indikátorrendszer tervezésével és működtetésével kapcsolatos
tevékenységeket,
g)
véglegesíti a Partnerségi Megállapodás szinten készülő munkaterveket, valamint nyomon követi
a közreműködő szervezetek munkatervének előrehaladását és az abszorpciós célok teljesülését, ennek
keretében:
1.
figyelemmel kíséri a támogatási konstrukciók meghirdetésének ütemét,
2.
a prioritásszintű kifizetési tervektől és indikátor célértékektől történő esetleges elmaradások esetén
tájékoztatja az érintett irányító hatóságok vezetését és a monitoring egységet vezető állami vezető
útján az NFK-t,
3.
operatív program és fejlesztési alap szintjén nyomon követi az éves kötelezettségvállalások
telesülését,
4.
kifizetési előrejelzéseket készít,
5.
adatot szolgáltat a nemzeti költségvetés tervezéséhez,
6.
biztosítja a pénzügyi adatszolgáltatás feltételeit az Európai Bizottság számára,
7.
nemzetközi összehasonlító abszorpciós elemzéseket készít,
h)
részt vesz az Európai Bizottság által elkészített kohéziós jelentés véleményezésében,
i)
közreműködik a monitoring információs rendszer fejlesztési igényeinek specifikálásában, érvényesíti
a monitoring rendszer működtetésével kapcsolatos szempontokat,
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j)
k)
l)
m)
n)
o)
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nyomon követi és elemzi a programok végrehajtásának területi kereteit, valamint a területi kohézió elvének
érvényesülését,
kedvezményezetti célcsoportos elemzéseket készít, különös tekintettel az államháztartási alrendszerek
intézményei és a vállalkozások fejlesztési igényeinek és pályázói magatartásának felmérésére,
módszertani támogatást nyújt az értékelési tevékenységhez, közreműködik az értékelésekhez szükséges
adatszolgáltatásban a kedvezményezettek adminisztratív terheinek növelése nélkül,
nyomon követi és előrejelzi a fejlesztési programok makrogazdasági hatásait,
módszertani kérdésekben képviseli az irányító hatóságok és a nemzeti hatóságok álláspontját az Európai
Bizottság szakértői egyeztetésein,
együttműködik a hazai, külföldi és nemzetközi, monitoringgal foglalkozó intézményekkel és szervezetekkel.

V. Fejezet
Záró rendelkezések
15. Hatálybalépés
26. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 28. § 2014. július 1-jén lép hatályba.

16. Átmeneti rendelkezések
27. §

(1) E rendelet a rendelkezéseit a 2014. és az azt követő költségvetési évek költségvetési forrásaiból finanszírozott
támogatásokra kell alkalmazni.
(2) Ha az e rendelet hatálya alá tartozó valamely támogatás tekintetében e rendelet hatálybalépésekor a FAIR KR,
a FAIR NPR, a FAIR EUPR, illetve az EMIR céljaival részben vagy egészben egyező, bevezetett információtechnológiai
rendszer működik, a támogatás felhasználásáért felelős szervezet a rendszert a továbbiakban is használhatja, de
köteles az e rendeletben foglalt módon a FAIR KR-hez csatlakozni és a 2. mellékletben meghatározott releváns
adattartalmat szolgáltatni.
(3) Ha az e rendelet hatálya alá tartozó valamely támogatás tekintetében e rendelet hatályba lépésekor
információtechnológiai rendszert még nem vezettek be, a támogatás felhasználásáért felelős szervezet köteles
a FAIR KR-t, a FAIR NPR-t vagy a FAIR EUPR-t alkalmazni. A csatlakozást a FAIR adatgazdája térítésmentesen biztosítja.
(4) Államigazgatási szerv a FAIR KR, a FAIR NPR, a FAIR EUPR és az EMIR céljaival részben vagy egészben egyező célú új
nyilvántartási rendszert nem fejleszthet, erre irányuló szerződést nem köthet, és ilyen rendszert nem vezethet be.

17. Módosító rendelkezések
28. §		
A 13. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A FAIR KR révén a monitoring egység)
„c) a támogatáskezeléshez szükséges adatokat az ingatlan-nyilvántartási informatikai rendszerből,
a cégnyilvántartási és céginformációs rendszerből, valamint a civil szervezetek nyilvántartására szolgáló informatikai
rendszerből átveszi és biztosítja az érintett szervezetek számára,”
29. §		
A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságról szóló 140/2012. (VII. 1.) Korm. rendelet 1. §-a következő k) ponttal
egészül ki:
[A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság (a továbbiakban: NFK) állást foglal a Kormány számára a fejlesztési és tervezési
feladatokról, különösen a 2014–2020 pénzügyi időszakhoz kapcsolódó feladatokról, a fejlesztési célú költségvetési
források felhasználásához szükséges kormányzati intézkedésekről, a támogatások felhasználásához szükséges
intézményrendszer kialakításáról és működtetéséről, valamint az e témakörben indokolt szabályozásról. Ennek körében
különösen:]
„k) a fejlesztési célú uniós és hazai pénzügyi források tekintetében egyes végrehajtás-felügyeleti feladatokat lát el.”
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18. Hatályon kívül helyező rendelkezés
30. §		
Hatályát veszti az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló, és
egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott programok monitoring rendszerének kialakításáról és
működéséről szóló 102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelethez

1.
2.

A

B

Költségvetési fejezet

Kiemelt előirányzat neve

X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
KIM felügyelete alá tartozó
szervezetek és szakmai programok
támogatása

3.
4.

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

5.
6.

Ifjúságpolitikai célok támogatása
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

7.

Tanyafejlesztési program

8.

Méhészeti Nemzeti Program

9.

Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ)
támogatása

10.

A sertéságazat helyzetét javító
stratégiai intézkedések támogatása

11.

Vadgazdálkodás támogatása

12.

Nemzeti Erdőprogram
– Erdőfelújítás

13.

Nemzeti Erdőprogram –
Erdőtelepítés, erdőszerkezetátalakítás, fásítás

14.

Fejlesztési típusú támogatások

15.

I. tengely: A mezőgazdaság
és erdészeti ágazat
versenyképességének javítása

16.

II. tengely: A környezet és a vidék
fejlesztése

17.

III. tengely: Az életminőség
javítása a vidéki területeken és
a diverzifikáció ösztönzése

18.

IV. tengely: Leader programok

19.

Technikai segítségnyújtás

20.

Akvakultúra, belvízi halászat és
a halászati és akvakultúra termékek
feldolgozása és forgalmazása
(II. tengely)
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21.

Közös érdekeket célzó intézkedések
(III. tengely)

22.

Technikai segítségnyújtás
(V. tengely)

23.

Új vidékfejlesztési Program

24.

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

25.

Honvédelem érdekében
tevékenykedő civil szervezetek
pályázati támogatása

26.

Honvédelem érdekében
tevékenykedő civil szervezetek
támogatása

27.

Nonprofit korlátolt felelősségű
társaságok támogatása

28.

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

29.

Európai Menekültügyi Alap

30.

Integrációs Alap

31.

Visszatérítési Alap

32.

Külső Határok Alap

33.

Szolidaritási programokhoz
kapcsolódó technikai költségek

34.

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

35.
36.

Nemzetgazdasági programok
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

37.

Egyedi kormánydöntésen alapuló
közlekedési beruházások

38.

Országos közúthálózat és
gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés

39.

Beruházás ösztönzési célelőirányzat

40.

Turisztikai célelőirányzat

41.

Gazdaságfejlesztést szolgáló
célelőirányzat

42.

Területfejlesztési célelőirányzat

43.

Agrármarketing célelőirányzat

44.

Zöldgazdaság Finanszírozási
Rendszer

45.

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

46.

Gazdaságfejlesztés operatív
program

47.

Közlekedés Operatív Program

48.

Társadalmi Megújulás Operatív
Program

49.

Társadalmi Megújulás Operatív
Program – Nemzeti Foglalkoztatási
Alap

50.

Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program

51.

Környezet és Energia Operatív
Program
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52.

Államreform Operatív Program

53.

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

54.

Végrehajtás Operatív Program

55.

Nyugat-dunántúli Operatív Program

56.

Közép-dunántúli Operatív Program

57.

Dél-dunántúli Operatív Program

58.

Dél-alföldi Operatív Program

59.

Észak-alföldi Operatív Program

60.

Észak-magyarországi Operatív
Program

61.

Közép-magyarországi Operatív
Program

62.

ETE HU–SK

63.

ETE HU–RO

64.

ETE HU–SER

65.

ETE HU–CRO

66.

ETE SEES

67.

ETE AU–HU

68.

ETE SLO–HU

69.

ETE CES

70.

INTERREG IVC

71.

ENPI HU–SK–RO–UA
együttműködési program

72.

INTERACT 2007–2013

73.

Svájci Alap támogatásából
megvalósuló projektek

74.

EGT, Norvég Alap támogatásából
megvalósuló projektek 2009–2014

75.

EU támogatások felhasználásához
szükséges technikai segítségnyújtás

76.

Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP
(GINOP)

77.

Versenyképes Közép-Magyarország
OP (VEKOP)

78.

Terület- és Településfejlesztési OP
(TOP)

79.

Intelligens Közlekedésfejlesztési OP
(IKOP)

80.

Környezet és Energetikai
Hatékonysági OP (KEHOP)

81.

Emberi Erőforrás fejlesztési OP
(EFOP)

82.

Koordinációs OP (KOP)

83.

Duna Transznacionális
Együttműködési Program

84.

Közép-európai Transznacionális
Együttműködési Program 2020
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85.

INTERREG VC Interregionális
Együttműködési Program

86.

INTERACT III Interregionális
Együttműködési Program

87.

DUNA Program Irányító Hatóság

88.

Közreműködői intézményrendszer
támogatása

89.

Állami költségvetési
kedvezményezettek sajáterő
támogatása

90.

EU Önerő Alap

91.

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

92.

Kiválósági támogatások

93.

Közoktatás speciális feladatainak
támogatása

94.

Nemzeti Tehetség Program

95.

Szakmai, tanügy-igazgatási
informatikai feladatok támogatása

96.

Szociális ágazati fejlesztések,
szolgáltatások és programok
támogatása

97.

Filmszakmai támogatások

98.

Szociális célú nem állami
humánszolgáltatások támogatása

99.

Fogyatékos személyek
esélyegyenlőségét elősegítő
programok támogatása

100.

Egészségügyi ellátási és fejlesztési
feladatok

101.

Oktatási társadalmi civil és
non-profit szervezetek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása

102.

Kulturális társadalmi, civil
szervezetek, szövetségek,
egyesületek támogatása

103.

Roma kultúra támogatása

104.

Társadalmi, gazdasági, területi
hátránykiegyenlítést elősegítő
programok, szakkollégiumok

105.

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

106.

Lendület Program

107.

Európai Uniós és hazai
kutatóintézeti pályázatok
támogatása

108.

Fiatal kutatók pályázatos
támogatása

109.
110.

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA
Pályázati alapok
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111.

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

112.

Nemzeti és egyetemes értékek
létrehozásának, megőrzésének,
terjesztésének támogatása

113.

Évfordulók, hazai fesztiválok és
rendezvények, valamint azokon való
részvétel támogatása

114.

Nemzetközi fesztiválok,
rendezvények és azokon való
részvétel támogatása

115.

Művészeti alkotások új irányzatai,
új kulturális kezdeményezések
támogatása

116.

Kultúrával kapcsolatos tudományos
kutatások támogatása

117.

Épített örökség, építőművészet
támogatása

118.

Kultúrateremtő-, közvetítő, valamint
egyéni és közösségi tevékenységek
támogatása

119.

LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP

120.

Hazai innováció támogatása

121.

A nemzetközi együttműködésben
megvalósuló innováció támogatása

2. melléklet a 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelethez

1.

A

B

Eljárásrendi szakasz

Adat megnevezése

2.

Pályázat száma

3.

Szerződés száma

4.

Pályázó neve

5.

Adószám

6.

Adóazonosító jel

7.

ÁFA nyilatkozat

8.

Gazdálkodási forma

9.
10.

Minősítési kód
Alapadatok

TEAOR ‚08 kód

11.

Projektcíme

12.

Projekt helye helység

13.

Pályázó székhely címe

14.

Pályázó telephely címe

15.

Postacím

16.

Kapcsolattartó adatai

17.

A Pályázó hivatalos képviselőjének adatai

18.

Projekt helye irányítószám
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19.

Támogatói döntés dátuma

20.

Igényelt támogatás

21.

Projekt elfogadott saját forrása

22.

Projekt egyéb forrása

23.

Megítélt állami támogatásban érintett összeg

24.

Megítélt De minimis támogatás

25.
26.

Projektkiválasztás

Beérkezés dátuma
Befogadási döntés

27.

Támogató végső döntése

28.

Korábbi, állami támogatásban érintett projektek

29.

A projekt célcsoportja

30.

Támogató által megítélt támogatás

31.

Támogató által támogatott összköltség

32.

Tartaléklistára kerülés dátuma

33.

A szerződéskötés dátuma

34.

Bankszámla

35.

Biztosíték nyújtására kötelezett

36.

Támogatás ütemezése

37.

Szerződéskötés hosszabbítása

38.

Projekt tervezett fizikai kezdete – szerződés

39.

Projekt tervezett fizikai befejezése szerződés

40.

Projekt tényleges fizikai kezdete szerződés alapján

41.

Projekt tényleges fizikai befejezése – szerződés

42.

Szerződéskötés

Projekt tényleges dokumentuált befejezés dátuma

43.

Szerződés hatályba lépése

44.

Leszerződött összeg

45.

Leszerződött összköltség

46.

Projekt bruttó költsége

47.

Projekt nettó költsége

48.

Visszalépés dátuma

49.

Szerződés zárás dátuma

50.

Szerződés zárás oka

51.

Szerződésmódosítások száma

52.

Indikátor megnevezése

53.

Bázisérték

54.
55.

Nyomon követés

Összes változás tervérték
Bázis+összes változás tervérték

56.

Összes változás tényérték

57.

Bázis+összes változás tényérték
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58.

Kifizetett előleg

59.

Elszámolt előleg

60.

Kifizetett utófinanszírozás

61.

Kifizetett visszatérítendő támogatás

62.
63.

Finanszírozás

Visszafizetett vissza nem térítendő támogatás
Visszafizetett visszatérítendő támogatás

64.

Szerződés lezárása

65.

Beérkezett számlák száma

66.

Kifizetett számlák száma

67.

Kifizetések adatai

68.
69.

Helyszíni ellenőrzés

70.
71.
72.

HSZ/HE eredménye
Helyszíni ellenőrzés oka
Kifogást elbíráló döntés

Kifogáskezelés

Kifogás oka
Kifogásban érintett összeg

73.

Kifogáshoz kapcsolódó döntés

74.

Közbeszerzés tárgya

75.

Közbeszerzési eljárás típusa

76.

Eljárás becsült nettó értéke (HUF)

77.

Eljárás azonosítója – TED

78.

Eljárás azonosítója – Közbeszerzési értesítő

79.

Közbeszerzéshez kapcsolódó beiktatott pályázatok

80.

Közbeszerzési eljárás megindításának dátuma (TÉNY)

81.

Bíráló bizottsági ülés lezárása (TERV)

82.

Bíráló bizottsági ülés lezárása (TÉNY)

83.

Szerződéskötés dátuma (TERV)

84.

Közbeszerzés

Szerződéskötés dátuma (TÉNY)

85.

A létrejött közbeszerzési szerződéseket a kapcsolódó Támogatási
Szerződések alá besoroltam.

86.

Ajánlatkérő neve

87.

Ajánlatkérő adószáma

88.

Ajánlatkérő székhelycím / irányítószám

89.

Közbeszerzési kapcsolattartó adatai

90.

Szerződés (ellenszolgáltatás) nettó összege (HUF)

91.

Nyertes szállító neve

92.

Nyertes szállító adószáma

93.

Eredmény jóváhagyásának dátuma

94.

Szerződés nettó (módosított) összege

95.
96.
97.

Szabálytalanság típusa
Szabálytalanság

Szabálytalansággal érintett összeg
Szabálytalansági döntés

3361

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 34. szám

A Kormány 61/2014. (III. 6.) Korm. rendelete
a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból
és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 116. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A központi koordinációs szerv a technikai segítségnyújtás forrásainak felhasználására vonatkozóan részletes
eljárásrendet dolgoz ki, amely tartalmazza a tervezési és támogatás-végrehajtási folyamat tekintetében a központi
koordinációs szerv és az irányító hatóság közötti feladatmegosztást.”
2. §		
A Rendelet 122. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) E rendeletnek a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 61/2014. (III. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.6) megállapított
rendelkezéseit a Módr.6 hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
3. §		
A Rendelet 116. § (5) bekezdésében a „központi koordinációs szerv” szövegrész helyébe a „központi koordinációs
szerv vagy az irányító hatóság” szöveg lép.
4. §		
Hatályát veszti a Rendelet 116/B. §-a.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelete
az egyes építésügyi és örökségvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az 1. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
6. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
3. pontjában,
a 4. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
16. pontjában,
az 5. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 2.1., 2.2.
és 2.3. pontjában,
a 6. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13.1.,
13.2., 13.3. és 13.4. pontjában,
a 7. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 25. alpontjában,
a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73/A. §-ában, a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés
l) pontjában, valamint a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés i) pontjában,
a 8. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés o) pontjában,
a 9. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 27. alpontjában,
a 10. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 10., 17.
és 19. pontjában,
a 11. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 8., 9. és
28. pontjában,
a 12. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
24. pontjában,
a 13. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h), r) és s) pontjában,
a 14. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3., 4., 7.,
9., 19. és 32. pontjában, 62. § (1b) bekezdésében,
a 15. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
20. pontjában,
a 16. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés n) pontjában,
a 17. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
10. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
módosítása
1. §		
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) 28. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A védelmi erdőben – az erdei kilátó, a magasles, továbbá a honvédelmi rendeltetésű erdőben a honvédelmi és
katonai épületek kivételével – épületet elhelyezni nem lehet.
(4) Az erdőterület telkén
a) gazdasági rendeltetésű erdőterületen legfeljebb 0,5%-os beépítettséggel,
b) közjóléti rendeltetésű erdőterületen legfeljebb 5%-os beépítettséggel
az erdő rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el.”
2. §		
Az R1. a következő 113. §-sal egészül ki:
„113. § E rendeletnek az egyes építésügyi és örökségvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
62/2014. (III. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított 28. § (3) bekezdését
a) a MódR. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben,
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b) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
45. § (1) bekezdése és 46. § (1) bekezdése szerinti településrendezési eszközök esetében, a településrendezési
eszköz módosításának hiányában
is alkalmazni kell.”

2. Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet 5/B. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(4) Műemléken
a) építési engedélyhez kötött építési tevékenység engedély nélkül vagy attól eltérően történő végzése esetén
építésügyi bírságot kell kiszabni, és annak mértékét e rendelet mérlegelési szempontrendszere szerint és mértékben
kell megállapítani;
b) építési engedélyhez és örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenységet is tartalmazó, engedély nélkül
vagy attól eltérően végzett tevékenység esetén építésügyi bírságot kell kiszabni, és annak mértékét e rendelet
mérlegelési szempontrendszere szerint és mértékben kell megállapítani;
c) örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység engedély nélkül vagy attól eltérően történő végzése esetén
e rendelet szabályai szerint kell eljárni.”

3. Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása
4. §

(1) Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épfelbír.) 2. §-a a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a kivitelezési szerződésben rögzített építési tevékenység eredményére az Épbír. nem határoz meg
egységárat, akkor építésfelügyeleti bírság megállapításakor a számított építményértéket nullának kell tekinteni.”
(2) Az Épfelbír.
a)
1/A. § (2) bekezdésében az „I. táblázat 15–17. és 23. pontjában” szövegrész helyébe az „I. táblázat
16. pontjában” és a „II. táblázat 9–10. és 14–15. pontjában” szövegrész helyébe a „II. táblázat 10. pontjában”
szöveg,
b)
1/B. § c) pontjában az „építési szerződésben” szövegrész helyébe a „kivitelezési szerződésben” szöveg,
c)
1/B. § d) pontjában az „építési szerződésében” szövegrész helyébe a „kivitelezési szerződésében” szöveg,
d)
2/A. § (1) bekezdésében az „1. melléklet I. rész 7. pontja szerinti” szövegrész helyébe az „1. mellékletben foglalt
I. táblázat 7. pontja, valamint II. táblázat 8. pontja szerinti” szöveg,
e)
2/A. § (2) bekezdésében az „1. melléklet I. rész 5., 9., 13–16. pontja szerint” szövegrész helyébe
az „1. mellékletben foglalt I. táblázat 5., 9., 13–14., 16. pontja, valamint II. táblázat 7–8., 10. pontja szerint”
szöveg,
f)
2/A. § (5) bekezdésében a „fővállalkozó” szövegrész helyébe a „fő- vagy megrendelő vállalkozó” szöveg,
g)
1. mellékletében foglalt I. táblázat 13. sorában és 1. mellékletében foglalt II. táblázat 7. sorában a „Nem
megfelelő teljesítményű” szövegrész helyébe a „Szakszerűtlen kivitelezés, ezen belül a nem megfelelő
teljesítményű” szöveg,
h)
1. mellékletében foglalt I. táblázat 18. sorában és 1. mellékletében foglalt II. táblázat 11. sorában az „építési”
szövegrész helyébe a „kivitelezési” szöveg,
i)
1. mellékletében foglalt II. táblázat 9. sorában a „főnapló” szövegrész helyébe az „alnapló” szöveg
lép.
(3) Hatályát veszti az Épfelbír. 2/A. § (2a) bekezdése.

5. §		
Az Épfelbír. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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4. A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló
252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása
6. §		
A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 5. §
(1) bekezdésében az „a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki
szakértői jogosultság szabályairól” szövegrész helyébe az „az építésügyi és az építésüggyel összefüggő
szakmagyakorlási tevékenységekről” szöveg lép.

5. A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § (5) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a főépítész végzettségét, szakképzettséget igazoló oklevélből a szakirány, illetve az egyenértékűség nem
állapítható meg, akkor az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti szakértői testület jogosult szakértőként véleményt
nyilvánítani, amelyet a munkáltató kötelezően figyelembe vesz.”
8. §		
Az R2. 6/A. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az országos főépítész)
„f ) ellátja a Kormány által meghatározott kiemelkedő munkásságukkal jelentős értéket létrehozó építészek
életművének gondozásával kapcsolatos feladatokat.”
9. §		
Az R2. „Az országos főépítész” című alcíme a következő 6/B. §-sal egészül ki:
„6/B. § Az országos főépítész a 6/A. § b) és f ) pontja szerinti feladatai ellátásáról a Lechner Lajos Tudásközpont
Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság bevonásával
gondoskodik.”
10. §

(1) Az R2. Mellékletének II. alcíme a következő 7. ponttal egészül ki:
(Egy meghatározott épület tervtanácsi értékelésének elkészítése, továbbá a vizsgázónak ismernie kell:)
„7. Makovecz Imre településfejlesztési-épülettervezési modelljét.”
(2) Az R2. Mellékletének III. alcíme a következő 7. ponttal egészül ki:
(Egy konkrét településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat tervtanácsi opponenciájának elkészítése, továbbá
a vizsgázó ismerje:)
„7. Makovecz Imre településfejlesztési-épülettervezési modelljét.”

6. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása
11. §

(1) Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. §-a
a következő p) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„p) naplóügyfél-jel: az e-építési napló által – az első Ügyfélkapus azonosítással történő belépés alkalmával, minden
felhasználó számára – automatikusan generált kilencjegyű azonosító jel, amely az alkalmazás további használata
során azonosítja az egy adott ügyfélkapun keresztül belépő természetes személyt.”
(2) Az R3. 3. § (2) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:
(Az építési szerződés tartalmazza)
„q) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló kormányrendelet (a továbbiakban:
Fgyr.) szerinti üzlethelyiségen kívül kötött szerződésnek minősülő kivitelezési szerződés esetén
qa) az Fgyr. szerinti szerződéskötést megelőző tájékoztatást, és
qb) az építtető kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy kívánja-e a szerződéskötéstől számított 14 napon
belül a kivitelezési tevékenység megkezdését.”
(3) Az R3. 3. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Ha a kivitelezési szerződés az Fgyr. szerinti üzlethelyiségen kívül kötött szerződésnek minősül és az építtető
nem tett (2) bekezdés q) pont qb) alpontja szerinti nyilatkozatot, akkor a vállalkozó kivitelező a teljesítést
a szerződés megkötésétől számított 14. napot követően kezdi meg. E bekezdés vonatkozásában üzlethelyiségnek
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minősül különösen a vállalkozó kivitelező valamint a nevében vagy képviseletében eljáró személy székhelye,
telephelye, fióktelepe vagy irodája.”
Az R3. 7. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[Az építési beruházás előkészítése, lebonyolítása és szervezése során az Étv. 43. § (1) és (2) bekezdésében
meghatározottakon túlmenően az építtető feladata:]
„d) a vállalkozó kivitelező által az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének biztosításáról szóló értesítés
építési naplóban történő rögzítésétől – a felek eltérő megállapodásának hiányában – számított legkésőbb három
munkanapon belül az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének elvégzése és bejegyzése az építési naplóba, ha
építési műszaki ellenőrt nem kell megbízni, vagy építési műszaki ellenőr egyébként nem kerül megbízásra,”
Az R3. 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az építtető az építési beruházás előkészítése, lebonyolítása, szervezése és folytatása során a (2) bekezdésben
meghatározott feladataira és azon túlmenő, szerződésben meghatározott feladatokra beruházáslebonyolítót bízhat
meg.”
Az R3. 12. § (2) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
[A vállalkozó kivitelező feladata az Étv. 40. § (1) bekezdésében és 43. § (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően:]
„n) a saját munkájához kapcsolódó elkészült munkarészek ellenőrzése, az eltakarásra kerülő szerkezetek
ellenőrzésének, és az építtető, építési műszaki ellenőr felhívása alapján további vizsgálatok feltételeinek biztosítása,
valamint az ellenőrzésekhez kapcsolódó tények és adatok építési naplóban történő rögzítése,”
Az R3. 12. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Amennyiben az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésekor kiderül, hogy az nem felel meg az építési
műszaki ellenőr által indokoltan kért vizsgálatok követelményeinek, úgy a hibás szerkezetrészhez kapcsolódó
további munkarészek a hibák kijavításáig nem kezdhetők el.”
Az R3. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kivitelezőnek
a) a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott feladat teljesítésével kapcsolatos költségeit annak elszámolása esetén
az építtető köteles megtéríteni,
b) az építtető köteles megtéríteni a 7. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott kötelezettségének elmulasztása
esetén a szükségessé váló építési tevékenységek költségeit,
c) a (2) bekezdés n) pontjában és a (2a) bekezdésben meghatározott kötelezettségei elmulasztása esetén a későbbi
ellenőrzések során szükségessé váló építési tevékenységek költségeit viselnie kell.”
Az R3. 12. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha az építőipari kivitelezési tevékenység az Étv. 39. § (6) bekezdése szerint folyik, és építési napló vezetési
kötelezettség áll fenn, az építési naplót a felelős műszaki vezető vezeti.”
Az R3. 16. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az építtető helyszíni képviselőjeként – ha a felek további feladatokról nem állapodtak meg – az építési műszaki ellenőr
feladata:)
„g) az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének elvégzése, a műszakilag indokolt további vizsgálatok
meghatározása, az ellenőrzések és a vizsgálatok adatainak, valamint a szükséges intézkedések meghatározásának
bejegyzése az építési naplóba.”
Az R3. 25. § (11) bekezdése a következő d)–e) ponttal egészül ki:
(Az e-építési napló mellékletei:)
„d) összesítő lap, továbbá
e) közös gyűjtő napló.”
Az R3. 27. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Az e-építési napló készenlétének lezárásáig – a naplóvezetésre kötelezetten túl – bejegyzést tehet)
„g) az e-főnaplóba és az e-alnaplóba az ellenőrzésre és bejegyzésre jogszabállyal feljogosított szerv.”
Az R3. 27/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet az Étv. 39. § (6) bekezdése szerint végzik, akkor
a) a készenléti tárhelyre fel kell tölteni a felelős műszaki vezető – elektronikus építési napló vezetési kötelezettség
teljesítésére vonatkozó – szerződését, továbbá a kivitelezési tevékenységet végzők szakképesítésének vagy
részszakképesítésének igazolását;
b) a 2. melléklet szerinti nyilvántartási rész adatai közül csak azok rögzítése kötelező, amelyek az adott építőipari
kivitelezési tevékenység esetében értelmezhetőek.”
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12. §		
Az R3.
1.
1. § (1) bekezdés h) pontjában, 3. § (4) bekezdésében, 4. § nyitó szövegrészében, 4. § g) pontjában,
4/A. § c) pontjában, 7. § (2) bekezdés j) pontjában, 12. § (2) bekezdés i) pontjában, 17. § (7) bekezdésében,
17. § (9) bekezdés e) és g) pontjában, 17. § (11) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, 18. §
(3) bekezdésében, 18. § (4c) bekezdés a) pontjában, 18. § (7) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében
az „az építési” szövegrészek helyébe az „a kivitelezési” szöveg,
2.
2. § g) pontjában a „részletezettséggel, konkrét gyártmányok, márkák megjelölése nélkül,” szövegrész helyébe
a „részletezettséggel, lényeges terméktulajdonság meghatározásával” szöveg,
3.
2. § i), l), m) és n) pontjában, 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 3. § (3) bekezdésében, 4/A. § nyitó
szövegrészében, 12. § (1a) bekezdés c) pontjában, 13. § (2) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében,
17. § (8) bekezdés a) pont aa) alpontjában, 18. § (6) bekezdésében, 40/B. § (2) bekezdésében, 41. §
(4) bekezdésében az „építési” szövegrészek helyébe a „kivitelezési” szöveg,
4.
3. § (1) bekezdésében, 3. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 3. § (6) bekezdésében, 17/A. §
(3) bekezdésében, 18. § (2) bekezdésében az „Az építési” szövegrész helyébe az „A kivitelezési” szöveg,
5.
3. § (2) bekezdés a) pontjában a „valamint a képviseletében eljáró személy nevét vagy megnevezését, címét
vagy székhelyét és elérhetőségét,” szövegrész helyébe a „valamint a képviseletében eljáró személy nevét
vagy megnevezését, címét vagy székhelyét, elérhetőségét és elektronikus építési napló vezetés esetén
az alkalmazás használatához szükséges naplóügyfél-jelét (a továbbiakban: NÜJ),” szöveg,
6.
3. § (2) bekezdés d) pontjában az „a tervezett kezdés,” szövegrész helyébe az „a tervezett kezdésnek,
figyelemmel a (12) bekezdésre,” szöveg,
7.
3. § (5) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „nyereséget” szövegrész helyébe a „nyereséget, amennyiben azt
a rezsióradíj nem tartalmazza” szöveg,
8.
4. § a) pontjában az „elektronikus elérhetőségét,” szövegrész helyébe az „elektronikus elérhetőségét, valamint
elektronikus építési napló vezetés esetén a képviseletében eljáró személy NÜJ-ét,” szöveg,
9.
5. § (3) bekezdésében az „Az építési szerződésben” szövegrész helyébe az „A kivitelezési szerződésben”
szöveg,
10.
13. § (3) bekezdés e) pontjában és 16. § (3) bekezdés c) pontjában a „talajmechanikai” szövegrész helyébe
a „geotechnikai” szöveg,
11.
16. § (4a) bekezdésében, 32. § (2) bekezdésében, 33. § (4) bekezdésében, 33. § (5) bekezdésében az „építési
szerződés” szövegrész helyébe a „kivitelezési szerződés” szöveg,
12.
16. § (5) bekezdésében, az „építtetőt haladéktalanul” szövegrész helyébe az „építtetőt – az építési naplóban
igazoltan – haladéktalanul” szöveg,
13.
16. § (6) bekezdés b) pontjában, az „elérhetőségét” szövegrész helyébe az „elérhetőségét, valamint
elektronikus építési napló vezetés esetén a NÜJ-ét,” szöveg,
14.
16. § (6) bekezdés e) pontjában az „az építési szerződés” szövegrész helyébe az „a kivitelezési szerződés és
az (5) bekezdés szerinti kötelezettsége” szöveg,
15.
17. § (3) bekezdés b) pontjában az „építési szerződésben” szövegrész helyébe a „kivitelezési szerződésben”
szöveg,
16.
21. § (1) bekezdésében a „biztosítékot az építési szerződésben” szövegrész helyébe a „biztosítékot
a kivitelezési szerződésben” szöveg, a „biztosíték építési szerződésben” szövegrész helyébe a „biztosíték
kivitelezési szerződésben” szöveg,
17.
21. § (1) bekezdésében és 33. § (4) bekezdésében az „az építési szerződésben” szövegrészek helyébe az „a
kivitelezési szerződésben” szöveg,
18.
21. § (2) bekezdés b) pontjában az „elektronikus építési napló” szövegrész helyébe az „e-építési napló
mellékletét képező elektronikus alvállalkozói nyilvántartás” szöveg,
19.
22. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontjában az „a teherhordó szerkezet 5,4 m-es fal- vagy oszlopköznél
nagyobb kiváltást tartalmaz,” szövegrész helyébe „az épület teherhordó szerkezetének támaszköze 5,4 m-nél
nagyobb,” szöveg,
20.
22. § (6) bekezdésében az „az eltérés nem engedélyhez vagy tudomásulvételhez kötött építési tevékenység.”
szövegrész helyébe „az eltérés megfelel az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
22. § (1) bekezdésében foglaltaknak.” szöveg,
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24. § (3) bekezdésében, 25. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében, 25. § (5) bekezdésében, 26. § (7) és
(9) bekezdésében, 27. § (3) bekezdés b) pontjában, 27/A. § (2) bekezdésében, 28. § (3) bekezdésében
az „e-napló” szövegrészek helyébe az „e-építési napló” szöveg,
24. § (4) bekezdésében a „felelős miniszter által fenntartott” szövegrész helyébe a „felelős miniszter,
az elektronikus hírközlési építmények tekintetében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
(a továbbiakban: NMHH elnöke) által fenntartott” szöveg,
24. § (4a) bekezdésében a „bejegyzés, munkaszüneti napon bejegyzés nem szükséges” szövegrész helyébe
a „bejegyzés. Ha munkavégzés nem történik, napi jelentés nem szükséges” szöveg,
24/A. § (1) bekezdésében az „az építési szerződésen” szövegrész helyébe az „a kivitelezési szerződésen”
szöveg,
24/B. § (2) bekezdésében a „miniszter által kijelölt” szövegrész helyébe a „miniszter, elektronikus hírközlési
építmények tekintetében az NMHH elnöke által kijelölt” szöveg,
42. § (7) bekezdés b) pontjában a „célú építmények” szövegrész helyébe a „célú, valamint az elektronikus
hírközlési építmények” szöveg,
25. § (3) bekezdésében, 27. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „Az e-napló” szövegrész helyébe
az „Az e-építési napló” szöveg,
26. § (5) bekezdésében a „vezetését” szövegrész helyébe a „vezetését a (3) bekezdés szerint” szöveg,
26. § (7) bekezdésében, 33. § (3a) bekezdésében az „e-naplóban” szövegrész helyébe az „e-építési naplóban”
szöveg,
26. § (8) bekezdésében az „e-napló internetes alkalmazásba vagy az e-napló alkalmazás helyi” szövegrész
helyébe az „e-építési naplóba vagy az általános nyomtatványkitöltő alkalmazás” szöveg,
27. § (1) bekezdés b) pontjában a „vezetője,” szövegrész helyébe a „vezetője, és az építési műszaki ellenőr,”
szöveg,
27. § (5) bekezdés b) pontjában a „felmérési naplót,” szövegrész helyébe a „kivitelezési szerződést, felmérési
naplót,” szöveg,
27/A. § (1) bekezdésében az „összesítő lapból” szövegrész helyébe az „a 14. § szerinti nyilatkozatból” szöveg,
2. melléklet II. 1. pont d) alpontban a „létszámadatok:
–
műszakiak,
–
adminisztratívak,
–
kisegítők,
–
fizikai létszám (saját és alvállalkozói szakmunkás, segédmunkás) szakmánként részletezve,
–
összlétszám;” szövegrész helyébe a „létszámadatok, szakmánként és feladatonként részletezve, saját
és alvállalkozói összlétszám;” szöveg,
2. melléklet II. részében a „3. Összesítő” szövegrész helyébe a „III. Összesítő” szöveg,
7. mellékletében foglalt táblázat A:1 mezőjében az „építési szerződésben” szövegrész helyébe a „kivitelezési
szerződésben” szöveg

lép.
13. §		
Hatályát veszti az R3.
a)
9. § (11) bekezdése,
b)
12. § (1a) bekezdés a) pont ae) alpontjában az „az építési munkaterületen” szövegrész,
c)
13. § (3) bekezdés m) pont mb) alpontjában és 16. § (3) bekezdés o) pont ob) alpontjában az „elektronikus”
szövegrész,
d)
22. § (4) bekezdés a) pont ad) alpontja,
e)
24. § (1) bekezdésében a „ , valamint a Kbt. hatálya alá tartozó” szövegrész,
f)
25. § (4) bekezdés c) pontja,
g)
25. § (4) bekezdés d) pont db) alpontja,
h)
25. § (6) bekezdésében az „és a fővállalkozó számára hozzáférést biztosító, egyszer használatos belépési jelszó
generálásával” szövegrész,
i)
25. § (7) bekezdésében az „és az alvállalkozó számára hozzáférést biztosító, egyszer használatos belépési
jelszó generálásával” szövegrész,
j)
25. § (8) bekezdése,
k)
25. § (11) bekezdés b) pontjában a „továbbá” szövegrész,
l)
26. § (10) bekezdése,
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m)
n)

27. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontjában az „– egyszer használatos belépési jelszó átadásával –” szövegrész,
42. § (1) bekezdés a) pontjában az „és építési” szövegrész.

7. A közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről,
valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról szóló
14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása
14. §		
A közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre
és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról szóló 14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet 6. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Ha a végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevélből a szakirány, illetve az egyenértékűség nem állapítható
meg, akkor a kamara a feltételek fennállásának ellenőrzése során az oklevél szintje, szakiránya tekintetében
az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti szakértői testület véleményét kéri.”

8. A területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét
ellátó hatóság kijelöléséről szóló 77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása
15. §		
A területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság
kijelöléséről szóló 77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Szakmai gyakorlati időként a következő, hazai vagy külföldi szakmai gyakorlatot lehet figyelembe venni:)
„e) az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti,
településtervezési szakterületeken végzett tervezési tevékenység.”

9. A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet
módosítása
16. §		
A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevélből a szakirány, illetve az egyenértékűség nem állapítható
meg, akkor a kamara a feltételek fennállásának ellenőrzése során az oklevél szintje, szakiránya tekintetében
az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti szakértői testület véleményét kéri.”

10. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása
17. §

(1) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. § (5) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(5) Az építtető vagy meghatalmazottja az előzetes szakhatósági állásfoglalás, a tervtanácsi vagy településképi
vélemény megkéréséhez szükséges dokumentumokat az elektronikus gyűjtő tárhelyre tölti fel, melyekhez
a szakhatóságnak, a tervtanács elnökének, a települési önkormányzat polgármesterének, a fővárosi önkormányzat
főpolgármesterének hozzáférést biztosít. A polgármester vagy főpolgármester a településképi véleményét,
a szakhatóság az állásfoglalását a véleményezett és elektronikusan záradékolt dokumentációval együtt ugyanezen
tárhelyre tölti fel.”
(2) Az R4. 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén három napon belül helyszíni szemlét kell tartani,
amelyen a résztvevő szakhatóság – amennyiben ennek információtechnológiai feltételei fennállnak – állásfoglalását
az ÉTDR-be tölti fel. Ha a helyszíni szemlén az információtechnológiai feltételek nem állnak fenn, a szakhatósági
állásfoglalást legkésőbb a helyszíni szemlét követő napon kell az ÉTDR-be feltölteni.”
(3) Az R4. 54. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Az építtető a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelemében kérheti, hogy az építésügyi hatóság
a tudomásul vételt foglalja írásba.”
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(4) Az R4. 54. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban az építésügyi hatóság meggyőződik arról, hogy
a) az építési tevékenységet az építési, módosított építési engedélynek és az ahhoz tartozó engedélyezési záradékkal
ellátott építészeti-műszaki dokumentációnak megfelelően végezték-e el,
b) a tapasztalt eltérések építésügyi hatósági engedélyhez kötöttek-e,
c) az építmény az építési engedélyben megjelölt rendeltetésének megfelelő és biztonságos használatra alkalmas
állapotban van-e,
d) az elkészült építmény a vonatkozó jogszabályoknak, előírt követelményeknek megfelel-e,
e) az építési naplóban
ea) rendelkezésre áll-e a felelős műszaki vezető Épkiv. 14. §-a szerinti nyilatkozata,
eb) az építési munkaterület építtető részére történő visszaadása megtörtént-e.”
(5) Az R4. 8. melléklet I. rész 1.1.9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Építészeti műszaki leírás
Ismerteti az építményre vonatkozó, a tervlapok tartalmát kiegészítő információkat:)
„1.1.9. a tervezett építmény, építményrész milyen műszaki megoldással teljesíti az OTÉK 50. § (3) bekezdésében
meghatározott követelményeket, az építmény tűzvédelmi kockázati osztályát,”
(6) Az R4. 8. melléklet III. rész 9.4.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Tartószerkezeti műszaki leírás, amely tartalmazza az építmény tartószerkezetének leírását, jellemzőit, így különösen
a következőket:)
„9.4.8. a tervezett építmény, építményrész milyen műszaki megoldással teljesíti az OTÉK 50. § (3) bekezdésében
meghatározott követelményeket, az építmény tűzvédelmi kockázati osztályát,”
(7) Az R4.
1.
2. § (1) bekezdésében az „engedély” szövegrész helyébe az „engedély, az építésfelügyeleti hatósági
tudomásulvétel” szöveg,
2.
2. § (4) bekezdésében a „hatóság vagy a szakhatóság” szövegrész helyébe a „hatóság, szakhatóság és az arra
felruházott személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet” szöveg,
3.
8. § (5) bekezdésében az „ÉTDR rendszerbe” szövegrész helyébe az „ÉTDR-be” szöveg,
4.
9. § (2) bekezdés a) pontjában az „engedély” szövegrész helyébe az „engedély vagy az építésfelügyeleti
hatósági tudomásulvétel” szöveg,
5.
9. § (3) bekezdésében a „beérkezésüket” szövegrész helyébe az „a beérkezést” szöveg, az „építésügyi”
szövegrész helyébe az „építésügyi vagy építésfelügyeleti” szöveg,
6.
10. § (6) bekezdésében az „elindult” szövegrész helyébe az „elindult engedélyezési” szöveg,
7.
10. § (6) bekezdés d) pontjában a „tartalmú” szövegrész helyébe a „tartalmú helyszínrajz,” szöveg,
8.
15. § (1) bekezdésében az „űrlap-sablon” szövegrész helyébe az „által biztosított sablon” szöveg,
9.
17. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontjában, 24. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában az „építésügyi-műszaki”
szövegrész helyébe az „építészeti-műszaki” szöveg,
10.
40. § (2) bekezdés f ) pontjában az „áll” szövegrész helyébe az „áll-e” szöveg,
11.
40. § (2) bekezdés g) pontjában az „építési munkaterületet az építési naplóban felvett jegyzőkönyv szerint
átadta” szövegrész helyébe az „építési munkaterületet – az építési naplóban igazoltan – visszaadta-e” szöveg,
12.
40. § (4a) bekezdésében az „átvételéről szóló jegyzőkönyv az építési naplóban nem áll rendelkezésre,”
szövegrész helyébe a „visszaadása – az építési naplóban igazoltan – nem történt meg,” szöveg,
13.
40. § (4b) bekezdésében a „szerint a hiányt nem pótolja” szövegrész helyébe a „szerinti felhívásnak nem tesz
eleget” szöveg,
14.
40. § (4c) bekezdésében a „pontja szerinti jegyzőkönyvet” szövegrész helyébe a „pontjában foglaltakat”
szöveg,
15.
54. § (1a) bekezdés b) pontjában a „történő, építési naplóban jegyzőkönyvvel igazolt átadását” szövegrész
helyébe a „történő – az építési naplóban igazolt – visszaadását” szöveg,
16.
54. § (7) bekezdésében a „hallgatással” szövegrész helyébe a „hallgatással tizenöt nap elteltével” szöveg,
17.
54. § (7a) bekezdésében a „pontja szerinti jegyzőkönyv az építési naplóban nem áll rendelkezésre” szövegrész
helyébe a „pontja szerinti építési munkaterület visszaadása az építési naplóban igazoltan nem történt meg”
szöveg,
18.
54. § (7b) bekezdésében az „a jegyzőkönyv továbbra sem áll rendelkezésre” szövegrész helyébe az „az építési
munkaterület visszaadása az építési naplóban igazoltan nem történt meg” szöveg,
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19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

54. § (7c) bekezdésében az „az (1a) bekezdés b) pontja szerinti jegyzőkönyv a (7a) bekezdés szerinti határidő
lejártáig rendelkezésre áll” szövegrész helyébe az „az építési munkaterület visszaadása a (7a) bekezdésben
meghatározott határidő lejárta előtt megtörtént” szöveg,
58. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „bejelentése” szövegrész helyébe a „tudomásulvétele” szöveg,
60. § (3) bekezdésében az „ÉTDR rendszeren” szövegrész helyébe az „ÉTDR-en” szöveg,
60. § (15) bekezdésében az „ÉTDR rendszerben” szövegrész helyébe az „ÉTDR-ben” szöveg,
62. § (2) bekezdés c) pontjában az „az építési” szövegrész helyébe az „a kivitelezési” szöveg,
67. § (2) bekezdés a) pontjában az „eltérően,” szövegrész helyébe az „eltérően az építésügyi hatóság
engedélyéhez kötött építési tevékenységgel” szöveg,
67. § (2) bekezdés c) pontjában a „bejelentése” szövegrész helyébe a „tudomásulvétele” szöveg,
68. § (1) bekezdésében az „építkezéssel” szövegrész helyébe az „építési tevékenységgel” szöveg,
70. § (4) bekezdésében a „beérkezésüket” szövegrész helyébe az „a beérkezést” szöveg,
72. § (5) bekezdésében a „(2)” szövegrész helyébe a „(3)” szöveg,
1. melléklet 14. pontjában a „vagy teljesítmény-nyilatkozattal és jóváhagyott műszaki specifikációval”
szövegrész helyébe a „ – vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal –”
szöveg, a „vagy tömegtartózkodás” szövegrész helyébe „tömegtartózkodás” szöveg, a „vagy legfeljebb”
szövegrész helyébe az „és legfeljebb” szöveg,
8. melléklet III. rész 1.1.7. pontjában, 2.1.8. pontjában és a 4.1.4. pontjában a „műszaki” szövegrész helyébe
az „a tervezés tárgyától függően a szükséges műszaki” szöveg,
8. melléklet III. rész 9.3. pontjában a „Műszaki” szövegrész helyébe az „Az építészeti műszaki” szöveg

31.
lép.
(8) Hatályát veszti az R4.
a)
52. § (3) bekezdésében az „az építési, bontási, vagy” szövegrész,
b)
56. § (3) bekezdésében a „vagy” szövegrész,
c)
60. § (14) bekezdése,
d)
8. melléklet II. rész 6. pontja.

11. Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi
Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása
18. §		
Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló
313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 2. § 3. pontja a következő i) és j) alponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában
Nyilvántartás működését elősegítő elektronikus alkalmazások: az alábbi elektronikus alkalmazások:)
„i) e-örökség: a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos nyilvántartások és dokumentumok
kezelésére szolgáló elektronikus alkalmazás,
j) e-közmű: az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló kormányrendeletben e-közműként meghatározott
elektronikus alkalmazás.”
19. §

(1) Az R5. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az építésügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az Étv. 59. § (3) bekezdése szerinti feladatai ellátása
keretében kizárólagos joggal a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Üzemeltető) útján gondoskodik
a) az 1. § (1) bekezdése szerinti dokumentációk országos központi tervtárának fenntartásáról,
b) a dokumentációk és adatok megőrzéséről és közérdekű hasznosításáról,
c) a Dokumentációs Központ működtetéséről, fenntartásáról és fejlesztéséről,
d) a Nyilvántartás rendszerének fenntartásáról és fejlesztéséről, valamint
e) a Nyilvántartás rendszerének – az ÉTDR tekintetében az Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzatban
meghatározott feladatok erejéig történő – működtetéséről.”
(2) Az R5. 3. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A Dokumentációs Központ Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzatának tartalmaznia kell)
„e) a Nyilvántartás működését elősegítő elektronikus alkalmazások működtetésével kapcsolatos feladatok
meghatározását,”
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(3) Az R5. 3. §-a a következő (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az 1. mellékletben meghatározott rendszerhasználati díj az Üzemeltető bevétele, melyet az Üzemeltetési és
Adatkezelési Szabályzatban meghatározott módon és számlaszámra, készpénz átutalási megbízással, átutalással
vagy – ha erre lehetőség van – elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül vagy az Üzemeltető
házipénztárában készpénzzel lehet kiegyenlíteni.
(8) A rendszerhasználati díjat az e-építési napló készenlétbe helyezését megelőzően kell megfizetni. Megfizetés
hiányában az Üzemeltető nem helyezi készenlétbe az e-építési naplót.
(9) Túlfizetés esetén az igazoltan befizetett rendszerhasználati díjtöbbletet az Üzemeltető 15 napon belül átutalással
visszatéríti.”
20. §		
Az R5. 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az Üzemeltető az 1. melléklet szerinti rendszerhasználati díjról elkülönített nyilvántartást vezet. Az Üzemeltető
a miniszter számára a rendszerhasználati díj tételes felhasználásáról évente részletes beszámolót készít.”
21. §

(1) Az R5. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az e-bírság alkalmazásában az adatkezelő
a) elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi az általa kiszabott bírság adatainak nyilvántartásba
kerülését, és szükség szerint gondoskodik
aa) a döntés csatolásáról,
ab) az építésügyi, építésfelügyeleti, egyéb közigazgatási és eljárási bírságok, valamint azok behajtására vonatkozó
nyilvántartási adatok pótlásáról,
ac) a jogorvoslati eljárásban hozott helybenhagyó másodfokú hatósági döntés adatainak rögzítéséről,
b) a másodfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi a másodfokú döntése adatainak nyilvántartásba
kerülését, és szükség szerint gondoskodik
ba) a jogorvoslati eljárásban megváltoztatott, megsemmisített vagy megsemmisített és új eljárásra utasító hatósági
döntés csatolásáról,
bb) a megváltozott adatok rögzítéséről.”
(2) Az R5. 6. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az e-szankció alkalmazásban, az adatkezelő első és másodfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok, valamint
a területi mérnöki kamara, a területi építész kamara, a Magyar Építész Kamara, a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara)
„b) a figyelmeztetés esetén annak közlésekor, egyéb döntés esetén annak jogerőre emelkedését követően ellenőrzi
a saját eljárásában alkalmazott, az Étv. 52. § (1) és (2) bekezdése szerinti jogkövetkezmény adatainak nyilvántartásba
kerülését, és szükség szerint gondoskodik a döntése csatolásáról, és a jogkövetkezmény fajtájának, a szabálytalan
tevékenységgel érintett ingatlan címadatainak, helyrajzi számának és a szankcionált személy vagy szervezet
– rendelkezésre álló – cégnyilvántartási, adóazonosító és személyi azonosító adatainak rögzítéséről.”

22. §		
Az R5.
a)
1. § (1) bekezdés n) pontjában az „építési” szövegrész helyébe az „elektronikus építési” szöveg,
b)
1. § (1) bekezdés p) pontjában a „nyilvántartási adatai” szövegrész helyébe a „dokumentációi és nyilvántartási
adatai” szöveg,
c)
2. § 1. pontjában a „településfejlesztés és -rendezés” szövegrész helyébe a „településfejlesztés és -rendezés,
valamint a régészeti örökség és a műemléki érték védelme” szöveg,
d)
2. § 2. pontjában az „építésügy” szövegrész helyébe az „építésügy, valamint a régészeti örökség és a műemléki
érték védelme” szöveg,
e)
2. § 3. pont g) alpontjában az „építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok” szövegrész helyébe az „építésügyi,
építésfelügyeleti és örökségvédelmi hatóságok” szöveg
lép.
23. §		
Az R5. a 2. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.
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12. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása
24. §		
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 23. §
(1) bekezdésében a „polgármester” szövegrész helyébe a „polgármester – a műemléket érintő vagy műemléki
jelentőségű területen örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység kivételével –” szöveg lép.

13. A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló
393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása
25. §		
A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő
(6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (4) bekezdésben meghatározott tevékenységek esetében – a (4) bekezdés o) és q) pontja kivételével –
az örökségvédelmi engedélyezésre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha a járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatal előzetes nyilatkozatában a tevékenység elvégzéséhez hozzájárult.
(6) Amennyiben a tervezett, jókarbantartásra irányuló tevékenység a műemlék megjelenésének megváltoztatásával,
védett műemléki érték sérülésével, roncsolásával vagy restaurálásával nem jár, a kérelmező előzetes nyilatkozat iránt
nyújtja be a kérelmét.
(7) Védett temető és temetkezési emlékhely esetén a (4), (5) és (6) bekezdésben meghatározottakat a védetté
nyilvánításról szóló döntésben meghatározott védett értékek vonatkozásában kell alkalmazni azzal, hogy a járási
építésügyi és örökségvédelmi hivatal minden tevékenység esetében dönthet az előzetes nyilatkozatban való
hozzájárulásról.”
26. §

(1) Az R6. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A műemlék ingatlan védett műemléki értékének egészét, együttesét vagy alkotórészeit, tartozékait, berendezési
tárgyait (a továbbiakban együtt: védett műemléki érték) érintő tevékenységeket a (2)–(15) bekezdésben
meghatározott követelményeknek megfelelően kell végezni.”
(2) Az R6. 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A műemléki értékek feltárása, a műemlék kutatása során előnyben kell részesíteni a korszerű vagy
hagyományos roncsolásmentes vizsgálatokat, a roncsolással járó szondázást, különösen a szondázást meghaladó
falszövet kutatással szemben. A 2. melléklet 9. pontjában meghatározott esetekben roncsolásos szondázó kutatást
kell végezni. A roncsolásos kutatás a műemléknek a tervezett tevékenységgel érintett részén túl nem terjedhet,
kivéve, ha azzal a tervezett tevékenységgel összefüggő, más módon meg nem szerezhető információ nyerhető.
Átfogó kutatásnak műemlék teljes homlokzatának helyreállítása, valamint műemlék egészének vagy épületrészének
teljes belső helyreállítása során van helye.”
(3) Az R6. 4. §-a a következő (13)–(15) bekezdéssel egészül ki:
„(13) Védett temetők és temetkezési emlékhelyek esetén a védetté nyilvánításról szóló döntésben meghatározott
védett értékek fennmaradását és érvényesülését a nem védett építményeket érintő tevékenységek során is
biztosítani kell.
(14) Az ideiglenes állagmegóvás alkalmazásával, különösen a természetes károsító tényezők, elsősorban
a csapadékvíz távoltartását célzó, illetve statikai állékonyságot biztosító megoldásokkal el lehet térni
a (2)–(7) bekezdés rendelkezéseitől, ha az eltérés nem eredményezi a védett műemléki érték helyreállíthatatlan
sérülését, vagy pusztulását. Az ideiglenes állagmegóvás állapota legfeljebb 5 évig tartható fenn, és ez idő alatt
a tulajdonos köteles gondoskodni a védett műemléki érték helyreállításáról.
(15) Műemlék jókarbantartása keretében a műemlék megjelenésének megváltoztatásával, védett műemléki érték
sérülésével, roncsolásával vagy restaurálásával nem járó tevékenység végezhető. A műemlék jókarbantartása
érdekében elvégzett tevékenység dokumentálása, a rendszeres műszakiállapot-figyelés és a védett műemléki érték
állapotának dokumentálása a tulajdonos feladata.”
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27. §

(1) Az R6. 5. § (1) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:
„(1) Az örökségvédelmi engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell
a) az érintett műemlék azonosításra alkalmas megjelölését,
b) a tervezett tevékenység összefoglaló leírását,
c) a mellékletek felsorolását.”
(2) Az R6. 5. § (3) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:
„(3) Műemlék esetén a kérelemhez – a 8–12/A. §-ban meghatározott esetek kivételével – mellékelni kell
a) a műemlék ingatlan elhelyezkedését, kiterjedését meghatározó, EOV rendszerben készített helyszínrajzot;
b) a tervezett tevékenységet kifejtő leírást, – részleges beavatkozás esetén az érintett épületrészre vonatkozó –
alaprajzokat, metszeteket, nézetrajzokat, részletrajzokat, továbbá védett temetők és temetkezési emlékhelyek
esetén helyszínrajzot, amelynek méretaránya 1000 m2-t meg nem haladó terület esetén 1:200, nagyobb terület
esetén 1:500 vagy 1:1000; továbbá a tervezett tevékenység jellegének megfelelő szakági tervet;
c) a tevékenység kiterjedésétől függően legalább 1:100 vagy 1:50 méretarányú felmérési dokumentációt
az építmény (az érintett építményrész vagy a műemlék képző- vagy iparművészeti tartozékának) beavatkozás előtti
állapotáról;
d) a beavatkozás előtti állapot fotódokumentációját az építményről és környezetéről, vagy a műemlék tervezett
tevékenységgel érintett képző- vagy iparművészeti tartozékáról;
e) faszerkezetek, tetőszerkezetek szerkezeti munkái esetén faanyagvédelmi szakvéleményt;
f ) homlokzat-helyreállítás és utólagos falszigetelés esetén épületdiagnosztikai szakvéleményt, a szomszédos
épületeket is ábrázoló látvány- és színezési tervet;
g) a 2. mellékletben meghatározott tartalmú, a műemléknek a tervezett tevékenységgel érintett részére vonatkozó
építéstörténeti kutatási dokumentációt;
h) az illeték megfizetésének igazolását.”

28. §

(1) Az R6. 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az örökségvédelmi hatóság az örökségvédelmi engedélyezési eljárás során vizsgálja, hogy a benyújtott
dokumentumok készítéséhez, illetve a tervezett tevékenység elvégzéséhez szükséges-e szakértői vagy egyéb
jogosultság, és azzal a kérelemben és mellékleteiben meghatározott személyek rendelkeznek-e.”
(2) Az R6. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az örökségvédelmi engedélyezési eljárásban a tényállás tisztázása érdekében helyszíni szemlét kell tartani.
Az örökségvédelmi hatóság a helyszíni szemlén vizsgálja, hogy az építéstörténeti dokumentáció részeként
benyújtott értékleltár megfelelően rögzíti-e a védett műemléki értékeket.”

29. §		
Az R6. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az örökségvédelmi engedély alapján végzett munkákról azok befejezését követő 8 napon belül az engedély
jogosultja fotódokumentációt, továbbá az elvégzett tevékenységek és a létrejött állapot rögzítését tartalmazó
megvalósulási dokumentációt tölt fel az Országos Építésügyi Nyilvántartásba (a továbbiakban: OÉNY).
(4) A járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal ellenőrzi a (3) bekezdésben foglaltak teljesítését, és a teljesítés
elmulasztása esetén határidő megjelölésével és eljárási bírság kiszabásának kilátásba helyezésével kötelezi
az engedély jogosultját a mulasztás pótlására.
(5) A 4. § (14) bekezdése alapján elvégzett ideiglenes állagmegóvás esetén a munka befejezésétől számított 5 éven
belül a tulajdonos köteles a végleges helyreállításhoz szükséges hatósági eljárást kezdeményezni.
(6) Az örökségvédelmi hatóság a műemléket érintő helyszíni ellenőrzése vagy az építésfelügyeleti hatóság
ellenőrzésében való részvétele során a 10. melléklet szerinti állapotrögzítő adatlapot vesz fel.”
30. §		
Az R6. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) Az épület bármely külső felületén reklámtábla, reklám, felirat, dísz, szerelvény, gépészeti egység,
napkollektor, napelem elhelyezése, cseréje, átalakítása, bontása (eltávolítása), eltakarása, valamint állvány építése,
rögzítése esetén a kérelemhez mellékelni kell
a) a beavatkozás előtti állapot fotódokumentációját az építményről és környezetéről;
b) a tárgy szerkezetének, anyagának, a felirat betűtípusának meghatározását, színezését, a megvilágítás módját,
valamint a műemlék épülethez való csatlakoztatása műszaki megoldásának részletterveit;
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c) a beavatkozás mértékétől függően a tervezett elhelyezés melletti 2-2 tengelyt magába foglaló homlokzatszakaszt
ábrázoló 1:50 léptékű tervet; valamint
d) az illeték megfizetésének igazolását.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tárgy elhelyezése határozott időre, de legfeljebb 5 évre, gépészeti egység,
napkollektor, napelem esetén 20 évre kérhető.
(3) A határozott idő eltelte után – újabb engedély hiányában – az eredeti állapot helyreállításáért a tulajdonos,
továbbá reklám esetén a reklám közzétevője és a reklámozó egyetemlegesen felelős.”
31. §		
Az R6. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Műemlék vagy műemlék alkotórészét, tartozékát képező képző- vagy iparművészeti alkotás roncsolásos
vizsgálata esetén (a továbbiakban: kutatás) a kérelemhez mellékelni kell
a) a tevékenység kiterjedésének és jellegének megfelelő méretarányú felmérési dokumentációt az építmény (az
érintett építményrész vagy a műemlék képző- vagy iparművészeti tartozékának) beavatkozás előtti állapotáról;
b) a beavatkozás előtti állapot fotódokumentációját az építményről és környezetéről, vagy a műemlék
tevékenységgel érintett képző- vagy iparművészeti tartozékáról;
c) a kutatással érintett épületrész vagy a műemlék alkotórészét, tartozékát képező képző- vagy iparművészeti
alkotás megjelölését;
d) kutatási szakterületenként a kutatást végző felelős szakember nevét, címét, nyilvántartási azonosítóját;
e) kutatási szakterületenként kutatási tervet, amely magában foglalja a kutatás célját, módszereit, az alkalmazandó
eszközöket;
f ) a roncsolásos beavatkozással érintett felületek kiterjedésének és elhelyezkedésének leírását és ábrázolását;
g) a 2. melléklet 1–6. pontjaiban meghatározottakat;
h) az illeték megfizetésének igazolását.”
32. §		
Az R6. 9. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A kutatási dokumentációt az engedély jogosultja a (3) bekezdés szerinti határidőben feltölti az OÉNY-be.
A kutatási dokumentációra a 7. § (4) bekezdését kell alkalmazni.”
33. §

(1) Az R6. 10. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Műemlékkel és annak képző- vagy iparművészeti alkotórészével, tartozékával, beépített berendezési tárgyával
kapcsolatos megóvási, konzerválási, restaurálási munkák (a továbbiakban együtt: restaurálás) iránti kérelemhez
mellékelni kell]
„a) a tevékenység kiterjedésétől függően legalább 1:100 vagy 1:50 méretarányú felmérési dokumentációt és
kártérképet az építmény (az érintett építményrész vagy a műemlék képző- vagy iparművészeti tartozékának)
beavatkozás előtti állapotáról;”
(2) Az R6. 10. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
[Műemlékkel és annak képző- vagy iparművészeti alkotórészével, tartozékával, beépített berendezési tárgyával
kapcsolatos megóvási, konzerválási, restaurálási munkák (a továbbiakban együtt: restaurálás) iránti kérelemhez
mellékelni kell]
„f ) az illeték megfizetésének igazolását.”
(3) Az R6. 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A restaurálási dokumentációt az engedély jogosultja a (4) bekezdés szerinti határidőben feltölti az OÉNY-be.
A restaurálási dokumentációra a 7. § (4) bekezdését kell alkalmazni.”

34. §

(1) Az R6. 11. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Műemlék megvilágítása, fényforrás elhelyezése esetén a kérelemhez mellékelni kell)
„a) a beavatkozás előtti állapot fotódokumentációját az építményről és környezetéről, vagy a műemlék
tevékenységgel érintett képző- vagy iparművészeti tartozékáról;”
(2) Az R6. 11. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(Műemlék megvilágítása, fényforrás elhelyezése esetén a kérelemhez mellékelni kell)
„f ) az illeték megfizetésének igazolását.”
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35. §		
Az R6. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) Műemléknek vagy egyes részeinek, szerkezeti elemeinek elmozdítása, szabadtéri múzeum keretében
készülő rekonstrukcióba történő beépítése esetén a kérelemhez mellékelni kell
a) a tervezett tevékenységet bemutató – részleges beavatkozás esetén az érintett épületrészre vonatkozó –
helyszínrajzot, alaprajzokat, metszeteket, nézetrajzokat, részletrajzokat, továbbá a tervezett tevékenység jellegének
megfelelő szakági tervet;
b) 1:50 méretarányú felmérési dokumentációt az építmény (az érintett építményrész vagy a műemlék képző- vagy
iparművészeti tartozékának) beavatkozás előtti állapotáról;
c) a beavatkozás előtti állapot fotódokumentációját az építményről és környezetéről, vagy a műemlék képző- vagy
iparművészeti tartozékáról;
d) a szükség szerint elvégzett kutatások dokumentációját;
e) faszerkezetek, tetőszerkezetek szerkezeti munkái esetén faanyagvédelmi szakvéleményt;
f ) az elhelyezés megvalósításának részletes műszaki dokumentációját;
g) a kérelmező nyilatkozatát a szállítás körülményeiről és biztonságáról;
h) a befogadó nyilatkozatát az új helyen történő elhelyezés és a folyamatos megóvás feltételeinek teljes körű
biztosításáról;
i) az illeték megfizetésének igazolását.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenység engedélyezése nem terjed ki az építésügyi hatósági engedélyhez kötött
tevékenységek engedélyezésére.”
36. §		
Az R6. 6. alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § (1) A történeti kert vagy műemlék telkén lévő park esetében a kérelemhez – értelemszerűen – mellékelni
kell
a) helyszínrajzot, amelynek méretaránya 1000 m2-t meg nem haladó terület esetén 1:200, nagyobb terület esetén
1:500 vagy 1:1000, az 50 hektárt meghaladó kiterjedés esetén 1:2000;
b) a kertről, illetve parkról és környezetéről, vagy a védett műemléki érték tervezett tevékenységgel érintett részéről
a beavatkozás előtti állapot fotódokumentációját és leírását;
c) a kertrégészeti kutatással érintett kertrész vagy a műemlék alkotórészét, tartozékát képező kertművészeti alkotás
megjelölését;
d) a kertrégészeti kutatást végző felelős szakember nevét, címét;
e) kertrégészeti kutatási tervet, amely magában foglalja a kutatás célját, módszereit, az alkalmazandó eszközöket;
f ) a roncsolásos beavatkozással érintett felületek kiterjedésének és elhelyezkedésének leírását és ábrázolását;
g) az építési vagy kertépítészeti munkák, fás szárú növényzet telepítése jellegének megfelelő szakági tervet;
h) a 2. mellékletben meghatározott tartalmú, a műemléknek a tervezett tevékenységgel érintett részére vonatkozó
építéstörténeti kutatási dokumentációt, valamint annak – a tervezett tevékenységgel érintett részre vonatkozó –
9. melléklet szerinti kiegészítését;
i) az illeték megfizetésének igazolását.
(2) A történeti kert vagy műemlék telkén park teljes körű helyreállítási koncepciójának megalapozásához, a tervezett
beavatkozások szükségességének alátámasztásához a 9. mellékletben meghatározott kerttörténeti tudományos
dokumentációt kell készíteni, amely összegzi a történeti és a kertrégészeti kutatás eredményeit és az azokon alapuló
értékelést, valamint meghatározza és indokolja a cselekvés irányát, a beavatkozások prioritásait.”
37. §

(1) Az R6. 21. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Nagyberuházás vagy kisajátítás esetén az örökségvédelmi hatóság a Kötv. 22. § (5) bekezdésében
meghatározott határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül dönt a feltárást végző szerv kijelöléséről.”
(2) Az R6. 21. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A feltárást végző szerv az (1)–(4) bekezdés szerint régészeti feltárás végzésére jogosult más szervet bevonhat
a feltárásba.”

38. §

(1) Az R6. 42. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az LLTK országos illetékességgel ellátja)
„e) a központi műemléki tervtanácsi feladatok ellátásában való közreműködésével kapcsolatos feladatokat.”
(2) Az R6. 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az LLTK ellát szakértői feladatokat, különösen építéstörténeti kutatási dokumentáció és értékleltár készítését.”
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(1) Az R6. 43. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala a Rendeletben
meghatározottak szerint vizsgálja és véleményezi a műemléki értékek védetté nyilvánítására, illetve a műemléki
védettség megszüntetésére irányuló kezdeményezéseket.”
(2) Az R6. 43. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A miniszter – nem hatósági – örökségvédelmi feladatai különösen:)
„f ) az örökségvédelmi stratégia, valamint az ahhoz kapcsolódó szakmai ajánlások, útmutatók, szempontrendszerek
kidolgozása és közzététele.”

40. §		
Az R6. 44. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az előzetes nyilatkozatot a hatóság a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül adja ki.”
41. §

(1) Az R6.
1.
2. § (1) bekezdésében a „Kötv.-ben, valamint a jogszabályokban” szövegrész helyébe a „Kötv.-ben,
e rendeletben, valamint más jogszabályokban” szöveg,
2.
2. § (2) bekezdésében a „döntés meghozatala országos illetékességgel” szövegrész helyébe a „döntés
meghozatala, valamint a Kötv.-ben meghatározott nagyberuházásokkal és a kisajátításról szóló törvény
szerinti közérdekű cél megvalósításával kapcsolatos régészeti feltárások esetén a Kötv. 22. § (5) bekezdése
szerinti kijelölés országos illetékességgel” szöveg,
3.
3. § (3) bekezdésében a „telek közterületi határához legközelebbi építmény közterület felé eső
homlokzatának” szövegrész helyébe a „telken álló építmények közterület felé eső homlokzatainak” szöveg,
4.
3. § (4) bekezdés a) pontjában az „átalakítása” szövegrész helyébe az „átalakítása, tetőszerkezet javítása és
egyes szerkezeti elemek cseréje” szöveg,
5.
3. § (4) bekezdés b) pontjában a „térburkolat készítése” szövegrész helyébe a „térburkolat, előlépcső, terasz
készítése” szöveg,
6.
3. § (4) bekezdés c) pontjában a „belső burkolat” szövegrész helyébe a „belső (padló-, fal-, födém-) burkolat”
szöveg,
7.
3. § (4) bekezdés d) pontjában az „elektromos rendszer” szövegrész helyébe az „elektromos rendszer és
szerelvényei” szöveg,
8.
3. § (4) bekezdés e) pontjában a „liturgikus berendezési tárgy” szövegrész helyébe a „liturgikus berendezési
tárgy, orgona hangszer” szöveg,
9.
3. § (4) bekezdés g) pontjában az „eltávolítása” szövegrész helyébe az „eltávolítása, közterülettel határos
kerítés építése” szöveg,
10.
3. § (4) bekezdés i) pontjában a „korlát átalakítása” szövegrész helyébe a „korlát, ablak-, ajtórács átalakítása”
szöveg,
11.
3. § (4) bekezdés l) pontjában a „dísz, szerelvény, gépészeti egység” szövegrész helyébe az „üzletportál, dísz,
szerelvény, gépészeti egység, közmű szerelvény” szöveg,
12.
4. § (3), (4), (7) és (8) bekezdésében a „műemléki” szövegrész helyébe a „védett műemléki” szöveg,
13.
4. § (5) bekezdésében az „engedélyezhető” szövegrész helyébe a „megfelelő” szöveg, a „részleges vagy teljes”
szövegrész helyébe az „a részleges vagy teljes” szöveg, a „valamint kivitellel, és csak kivételes esetben az eltérő
anyagból való pótlás” szövegrész helyébe az „és csak kivételes, indokolt esetben eltérő anyagból” szöveg,
14.
4. § (6) bekezdésében a „kivágása, valamint” szövegrész helyébe a „kivágása, a kerti térhatást megváltoztató
koronaalakító metszése, valamint” szöveg,
15.
9. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „A kérelmező” szövegrész helyébe az „Az engedély jogosultja”
szöveg, az „a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnak kutatási, vagy restaurátori kutatás
dokumentációt benyújtani” szövegrész helyébe a „kutatási dokumentációt készíttetni” szöveg,
16.
10. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az „a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnak két példányban
restaurálási dokumentációt benyújtani” szövegrész helyébe a „restaurálási dokumentációt készíttetni” szöveg,
17.
16. § (3) bekezdésben az „az örökségvédelmi iroda” szövegrész helyébe az „a Lechner Lajos Tudásközpont
Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(a továbbiakban: LLTK)” szöveg,
18.
17. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „telek” szövegrész helyébe a „telek vagy közterület-szakasz” szöveg,
19.
17. § (1) bekezdés c) pontjában az „építmény áll” szövegrész helyébe az „építmény áll vagy építhető” szöveg,
20.
18. § (2) bekezdésében az „örökségvédelmi irodának” szövegrész helyébe az „LLTK-nak” szöveg,
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21.
22.
23.
24.
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25. § (3) bekezdésében az „örökségvédelmi irodának” szövegrész helyébe az „LLTK-nak” szöveg,
26. alcímének címében az „örökségvédelmi iroda feladatainak ellátása” szövegrész helyébe a „Lechner Lajos
Tudásközpont feladatai” szöveg,
42. § (1) bekezdésében az „örökségvédelmi iroda” szövegrész helyébe az „LLTK” szöveg,
42. § (1) bekezdés b) pontjában a „feladatokat” szövegrész helyébe a „feladatokat az OÉNY e-örökség
alkalmazása keretében” szöveg,
42. § (3) bekezdésében az „örökségvédelmi iroda” szövegrész helyébe az „LLTK” szöveg,
44. § (1) bekezdés a) pontjában a „leírását” szövegrész helyébe a „leírását és koncepcióvázlatát” szöveg

25.
26.
lép.
(2) Az R6. 2. melléklet
a)
nyitó szövegrészében az „értelemszerűen” szövegrész helyébe az „a tevékenység jellegétől függő
részletezettséggel” szöveg,
b)
2. pontjában az „ábrázolások” szövegrész helyébe az „ábrázolások, szóbeli visszaemlékezések” szöveg,
az „anyagainak” szövegrész helyébe a „forrásainak” szöveg, az „értékelése” szövegrész helyébe az „értékelése;
a műemlék jelentőségének kifejtése” szöveg, a „műemlék jelentőségének kifejtése” szövegrész helyébe
a „műemlék jelentőségének kifejtése; a szóbeli visszaemlékezések lehetőség szerinti teljességre törekvő
összegyűjtése és kritikai elemzése” szöveg,
c)
10. pontjában a „megfigyelésre” szövegrész helyébe a „megfigyelésre; az értékleltárban dokumentált védett
műemléki értékek megőrzésére, kezelésére” szöveg,
d)
11. pontjában a „helyreállítási javaslatot” szövegrész helyébe a „műemléki érték fenntartására vonatkozó
összegző javaslatot” szöveg
lép.
(3) Az R6. 3. melléklet B rész IV. alcím
a)
1.1. pontjában a „műemléki” szövegrész helyébe a „védett műemléki” szöveg,
b)
1.3. és 3.1. pontjában a „műemléki” szövegrész helyébe a „védett műemléki” szöveg,
c)
6. pontjában a „vizsgálnia kell” szövegrész helyébe a „figyelembe kell vennie” szöveg,
d)
7. pontjában a „vizsgálni” szövegrész helyébe a „figyelembe venni” szöveg
lép.
42. §

(1) Az R6.
a)
1. melléklete a 3. melléklet,
b)
2. melléklete a 4. melléklet,
c)
3. melléklete a 5. melléklet
szerint módosul.
(2) Az R6. kiegészül
a)
a 6. melléklet szerinti 8. melléklettel,
b)
a 7. melléklet szerinti 9. melléklettel,
c)
a 8. melléklet szerinti 10. melléklettel.

43. §		
Hatályát veszti az R6.
a)
5. § (6) bekezdése,
b)
6. § (3) bekezdése,
c)
10. § (1) bekezdés e) pontjában a „két példányban” szövegrész,
d)
42. § (1) bekezdés c) pontja,
e)
2. melléklet 12. pontja.

14. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása
44. §

(1) Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Szakmai gyakorlati időként a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségi szintet és szakirányú felsőfokú
szakképzettséget igazoló okirat megszerzését követően, a kérelmezett szakmagyakorlási tevékenységi területnek,
szakterületnek, részszakterületnek megfelelő szakmai gyakorlat folytatásának időtartamát kell figyelembe venni.”
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(2) Az R7. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti kettő év gyakorlati időbe beleszámít a mesterfokozatú képzésben szerzett
szakképzettséget követően a településmérnöki mesterképzési szak elvégzésének ideje. Ebben az esetben
a gyakorlati idő a mesterfokozatú képzésben szerzett szakképzettség megszerzését követően megkezdhető.”
45. §

(1) Az R7. 16. § (3) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(A tervezési program tartalmazza a tervezési feladat részletes leírását, megnevezve az építési tevékenységet. A tervezési
programban a tervezés tárgyától függően ismertetni kell)
„j) műemlék esetén az értékleltár és az építéstörténeti kutatási dokumentáció alapján rögzített műemlékvédelmi
szempontokat.”
(2) Az R7. 24. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A szakmagyakorlási tevékenység)
„g) folytatója által az engedélyének kérelemre történő visszavonása és a névjegyzékből való törlése”
[iránt kezdeményezett vagy saját hatáskörben indított eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályai szerint, míg a szakmagyakorlási tevékenység
bejelentésére irányuló eljárást a Szolgtv. szabályai szerint kell lefolytatni.]

46. §

(1) Az R7. 26. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kérelemhez – az eseti engedély iránti kérelmet kivéve – a következő dokumentumok csatolása szükséges:)
„a) a szakirányú szakképzettséget igazoló oklevél hiteles másolata, vagy az eredeti dokumentum egyidejű
bemutatása esetén a benyújtott egyszerű másolat, amelyre az illetékes szakmai kamara rájegyzi az eredetivel való
egyezés tényét, ha ez a területi kamarai nyilvántartásban nem áll rendelkezésre;”
(2) Az R7. 26. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A kérelemhez – az eseti engedély iránti kérelmet kivéve – a következő dokumentumok csatolása szükséges:)
„f ) hatósági erkölcsi bizonyítvány, amellyel kérelmező igazolja azt a tényt, hogy megfelel a 7. § (1) bekezdés
c) pontjában meghatározott feltételeknek.”

47. §		
Az R7.
1.
6. § (3) bekezdésében a „bejelentése” szövegrész helyébe az „a Szolgtv., az Étv. 58. § (10) bekezdése és
a Kamtv. 43. § (3) bekezdése szerinti tartalmú bejelentése” szöveg,
2.
7. § (2) bekezdés e) pontjában a „teljesítéséről, amivel egyidejűleg az” szövegrész helyébe az „és az” szöveg,
3.
8. § (1) bekezdésében a „bizottság” szövegrész helyébe a „szakértői testület” szöveg,
4.
8. § (2) bekezdésében a „bizottság” szövegrész helyébe a „szakértői testület” szöveg, a „rendjét az országos
kamara” szövegrész helyébe a „rendjét ügyrendjében” szöveg,
5.
13. § (1) bekezdésében az „A területi kamara” szövegrész helyébe az „A területi kamara az országos kamarai
szabályzatában meghatározott eljárásrend szerint” szöveg,
6.
13. § (8) bekezdésében az „aki” szövegrész helyébe az „aki rendelkezik műemlékvédelmi szakmérnöki
képesítéssel és” szöveg,
7.
24. § (1) bekezdés c) pontjában a „felfüggesztése” szövegrész helyébe a „megtiltása” szöveg,
8.
24. § (1) bekezdés d) pontjában a „megtiltása” szövegrész helyébe a „megtiltása és a tevékenységet folytató
szakmagyakorló névjegyzékből való törlése” szöveg,
9.
28. § (7) bekezdésében a „főtitkára a kikéri” szövegrész helyébe a „főtitkára kikéri” szöveg,
10.
30. § (4) bekezdés b) pontjában az „Étv. 58. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „Étv. 58. § (10) bekezdése”
szöveg,
11.
35. § (2) bekezdésében a „bizottságot” szövegrész helyébe a „szakértői testületet” szöveg, a „bizottság”
szövegrész helyébe a „szakértői testület” szöveg, a „bizottságba” szövegrész helyébe a „szakértői testületbe”
szöveg,
12.
37. § (2) bekezdésében a „felfüggesztését” szövegrész helyébe a „szerinti tevékenység megtiltását” szöveg,
13.
38. § (3) bekezdésében a „bizottsága” szövegrészek helyébe a „szakértői testülete” szöveg, a „vizsgabizottság”
szövegrész helyébe a „vizsga szakértői testülete” szöveg,
14.
38. § (7) bekezdésében a „vizsgabizottság” szövegrész helyébe a „vizsga szakértői testülete” szöveg,
a „magasépítési szakterületen” szövegrész helyébe az „az általános építmények építési műszaki ellenőri,
szakági építési műszaki ellenőri szakterületeken” szöveg,
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
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39. § (6) bekezdésében a „két kérdéskörből áll az alábbi ismeretkörökből:” szövegrész helyébe az „az alábbi
ismeretkörökből áll:” szöveg,
39. § (8) bekezdésében a „vizsgabizottság” szövegrész helyébe a „vizsga szakértői testülete” szöveg,
39. § (12) bekezdésében a „vizsgabizottság” szövegrész helyébe a „vizsga szakértői testülete” szöveg,
a „bizottság” szövegrész helyébe a „szakértői testület” szöveg,
39. § (13) bekezdésében a „vizsgabizottság” szövegrész helyébe a „vizsga szakértői testülete” szöveg,
39. § (14) bekezdésében a „vizsgabizottság” szövegrész helyébe a „vizsga szakértői testülete” szöveg,
a „bizottsági” szövegrész helyébe a „szakértői testületi” szöveg,
43. § (2) bekezdésében a „45. § szerinti” szövegrész helyébe a „44. § szerinti” szöveg,
44. § (2) bekezdés a) pontjában a „d) pontjában” szövegrész helyébe az „e) pontjában” szöveg,
44. § (2) bekezdés (5) bekezdés h) pontjában az „f ) pontja” szövegrész helyébe a „h) pontja” szöveg,
47. § (4) bekezdésében az „alapján névjegyzékbe vett” szövegrész helyébe az „alapján névjegyzékbe vett
1–3. melléklet szerinti” szöveg,
47. § (6) bekezdésében az „1. és 2. melléklet” szövegrész helyébe az „1–3. melléklet” szöveg,
1. melléklet I. Tervezés fejezet 2. részben foglalt táblázat C:24 mezőjében az „EM-A” szövegrész helyébe
az „EN-A” szöveg,
1. melléklet I. Tervezés fejezet 2. részben foglalt táblázat D:24 mezőjében az „építmények” szövegrész helyébe
az „alkalmazására szolgáló építmények” szöveg,
1. melléklet I. Tervezés fejezet 2. részben foglalt táblázat E:24 mezőjében az „építőmérnök” szövegrész
helyébe az „építőmérnök, okleveles építészmérnök (tartószerkezeti kredit-teljesítéssel)” szöveg,
1. melléklet II. Szakértés fejezet 2. részében foglalt táblázat B:22 mezőjében a „SZÉS3” szövegrész helyébe
a „SZÉS12” szöveg,
1. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 3. részében foglalt táblázat D:15 mezőjében a „gépészmérnöki
technikus” szövegrész helyébe a „gépésztechnikus” szöveg, a „gépészmérnöki szakközépiskola” szövegrész
helyébe a „gépipari szakközépiskola” szöveg

lép.
48. §		
Hatályát veszti az R7.
a)
9. § (5) bekezdésében a „ , tervező gyakornokként” szövegrész,
b)
18. § a) pont ab) alpontja,
c)
43. § (6) bekezdésében a „közigazgatási” szövegrész.

15. Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény
igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet módosítása
49. §		
Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának
részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében az „az építési szerződésben”
szövegrész helyébe az „a kivitelezési szerződésben” szöveg lép.

16. A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló
439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása
50. §		
A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R8.) 2. §-a a következő 2a. és 2b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„2a. épületdiagnosztika: olyan roncsolásmentes vagy fizikai beavatkozással járó vizsgálat, különösen
a faldiagnosztika, amely a tartószerkezetek műszaki állapotának – elsősorban a nedvesség és sószennyezés,
a szilárdság – és anyagszerkezeti tulajdonságainak felderítésére, elemzésére és értékelésére szolgál;
2b. épületkutatás: a tudományos elődokumentáció módszereivel nem megismerhető, fizikai beavatkozással is járó
komplex vizsgálat: különösen az épületszerkezetek feltárása és elemzése, falkutatás; célja az építési periódusok
és azok egymáshoz való viszonyának, a kutatott műemlék rejtett értékeinek megismerése és datálása, a kutatott
műemlék használatának, funkciójának tisztázása, tudományos igényű dokumentálása; a falkutatás irányulhat falazat,
padló, födém vagy egyéb épületszerkezet kutatására is;”
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51. §		
Az R8. 4. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Szakértői tevékenységnek minősül a műemléki területen)
„a) műemléki érték dokumentálása szakterületen
aa) a műemléki érték dokumentálása: tudományos elődokumentáció (kivéve az orgonahangszer- helyreállítási
szakterület vonatkozásában meghatározott tevékenységek), értékleltár, alakhű építészeti felmérés, műemléki
revízió, inventarizáció, védetté nyilvánítási dokumentáció elkészítésében való részvétel,
ab) a védett műemléki értéket érintő tevékenységeket, pályázatokat előkészítő tanulmányok készítése:
megvalósíthatósági tanulmány, hatástanulmány készítése, műemlék vagy műemléki terület kezelési tervének
készítése,
ac) a védett műemléket érintő közigazgatási hatósági ügyekben szakértőként való közreműködés, műemléket
érintő tevékenység – megvalósítás során történő, jogkövetkezménnyel járó – véleményezése,
ad) a védett műemléket érintő pályázatok műemlékvédelmi szempontból történő elbírálása és minősítése,
ae) az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló kormányrendeletben
meghatározottak szerint a műemléket érintő tevékenység tervezési programjának összeállításában való részvétel,
a tervezéssel kapcsolatos műemlékvédelmi szakkérdések tekintetében;
b) műemléki épületkutatás szakterületen
ba) a műemlék épületkutatása,
bb) a műemléken végzett tevékenység kutatói megfigyelése,
bc) a műemléken végzett épületkutatást érintő közigazgatási hatósági ügyekben szakértőként való közreműködés,
a műemléken végzett épületkutatás – megvalósítás során történő, jogkövetkezménnyel járó – véleményezése;
c) műemléki restaurátor szakterületen
ca) a védett műemléki érték fizikai beavatkozással, mintavétellel, roncsolással járó restaurátori vizsgálata, kutatása,
cb) a védett műemléki értéken végzett konzerválás,
cc) a védett műemléki értéken végzett esztétikai helyreállítás,
cd) a védett műemléki értéken végzett restaurálást érintő közigazgatási hatósági ügyekben szakértőként való
közreműködés, a védett műemléki értéken végzett restaurálást érintő tevékenység – megvalósítás során történő,
jogkövetkezménnyel járó – véleményezése;
d) történeti kertek szakterületen a történeti kertként vagy műemlékként védett történeti kert, történeti táj esetében
da) inventarizáció,
db) felmérés,
dc) kezelési terv készítése,
dd) védetté nyilvánítási dokumentáció elkészítésében való részvétel,
de) közigazgatási hatósági ügyekben szakértőként való közreműködés, engedélyhez kötött tevékenység
– megvalósítás során történő, jogkövetkezménnyel járó – véleményezése;
df ) a történeti kert kertrégészeti kutatása;
e) műemléki épületdiagnosztika szakterületen:
ea) a műemlék épületek műszaki, faldiagnosztikai vizsgálata,
eb) műemlék állapotának szakértői felülvizsgálata;”
52. §		
Az R8. 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1)–(2) bekezdéstől eltérően az építészeti tervezési területen jogosultsággal és műemlékvédelmi
szakmérnöki képesítéssel rendelkező személy – külön jogosultság megszerzése nélkül – elláthatja a műemléki
érték dokumentálása szakterületen és a műemléki épületkutatás szakterületen szakértői tevékenységnek minősülő
tevékenységeket is.”
53. §		
Az R8. a következő 8/A–8/B. §-sal egészül ki:
„8/A. § (1) Védett műemléki értéket érintő szakértői tevékenységben szakképzettséggel nem rendelkező személy
közreműködését nem lehet igénybe venni.
(2) A szakképzettséggel rendelkező, de szakmai gyakorlattal nem rendelkező személy az adott szakterületen
jogosultsággal rendelkező szakértő irányításával, annak személyes közreműködésével végezhet a műemléken vagy
annak alkotórészén, védett tartozékán beavatkozást, amely társszerzői minősítést és szakmai gyakorlat igazolását
szolgálja.
(3) Egyéb képzettségű szakember műemléken kizárólag a szakértő irányításával saját képesítésének megfelelő
részfeladatot végezhet, mely szakmai gyakorlatnak restaurátori vonatkozásban nem vehető figyelembe.
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8/B. § A szakértő felelőssége kiterjed az általa elvégzett beavatkozásra, az általa irányított egyéb képzettségű
szakember és a felügyelete alatt működő gyakornok tevékenységére, valamint a műemlékvédelem szempontjainak
érvényesítésére.”
54. §		
Az R8. a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § A műemléki területen a hatóság megtilthatja a szakértői tevékenység folytatását, ha az örökségvédelmi
vagy az építésfelügyeleti hatóság az ellenőrzése során megállapítja, hogy valamely védett műemléki érték
a szakértőnek felróható okból helyreállíthatatlanul sérült vagy elpusztult.”
55. §		
Az R8. a következő 14. §-sal egészül ki:
„14. § (1) E rendeletnek az egyes építésügyi és örökségvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
62/2014. (III. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód.R.) módosított és megállapított rendelkezései nem érintik
a Mód.R. hatálybalépését megelőzően jogosultságot szerzett szakértők jogosultságának fennállását.
(2) Az a szakértő, akit a Mód.R. hatálybalépése előtt a Magyar Építész Kamara műemléki falkutatás szakterületen
névjegyzékbe vett, műemléki épületkutatás szakterületen jogosult szakértőnek minősül.
(3) Az a szakértő, akit a Mód.R. hatálybalépése előtt a Magyar Építész Kamara műemléki faldiagnosztika
szakterületen névjegyzékbe vett, műemléki épületdiagnosztika szakterületen jogosult szakértőnek minősül.”
56. §		
Az R8.
a)
1. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában, 7. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében és 8. § (2) bekezdés nyitó
szövegrészében a „falkutatás” szövegrész helyébe az „épületkutatás” szöveg,
b)
1. § (2) bekezdés b) pont be) alpontjában és 7. § (5) bekezdésében a „faldiagnosztika” szövegrész helyébe
az „épületdiagnosztika” szöveg,
c)
5. § (2) bekezdés b) pontjában a „szakképesítés megszerzését” szövegrész helyébe a „szakképzettséget
igazoló okirat kiállítását” szöveg,
d)
8. § (1) bekezdés a) pontjában a „kutatói munkakörben” szövegrész helyébe a „munkavégzésre irányuló
jogviszonyban” szöveg,
e)
8. § (2) bekezdés a) pontjában a „kutatói munkakörben” szövegrész helyébe a „munkavégzésre irányuló
jogviszonyban” szöveg,
f)
13. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „rendelkezik” szövegrész helyébe a „rendelkezett” szöveg,
g)
1. melléklet 1. pontjában az „1–2., a 3–4. és az 5–7. sor” szövegrész helyébe a „2–3., a 4–5. és a 6–8. sor” szöveg,
h)
1. melléklet 3. pontjának címében a „falkutatás” szövegrész helyébe az „épületkutatás” szöveg,
i)
1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 2–6. sorában a „falkutatása” szövegrész helyébe az „épületkutatása”
szöveg,
j)
1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 7–8. sorában a „falkutatásában” szövegrész helyébe
az „épületkutatásában” szöveg,
k)
1. melléklet 5. pontjában az „1–2., a 3–4., az 5–6., a 7–8., a 9., a 10. és a 11–12. sor” szövegrész helyébe a „2–3.,
a 4–5., a 6–7., a 8–7., a 10., a 11. és a 12–13. sor” szöveg,
l)
1. melléklet 6. pontjának címében a „faldiagnosztika” szövegrész helyébe az „épületdiagnosztika” szöveg,
m)
1. melléklet 6. pontjában az „1–2. és a 3–4. sor” szövegrész helyébe a „2–3. és a 4–5. sor” szöveg,
n)
1. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat 2–3. sorában a „faldiagnosztikai” szövegrész helyébe
az „épületdiagnosztikai” szöveg,
o)
2. melléklet 4.2. pontjában az „alkalmazásban” szövegrész helyébe a „munkavégzésre irányuló jogviszonyban”
szöveg, a „munkaviszony” szövegrész helyébe a „jogviszony” szöveg
lép.
57. §		
Hatályát veszti az R8. 2. § 4. pontja.

17. A kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő
kivételes építésügyi szabályokról szóló 227/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése
58. §		
Hatályát veszti a kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő
kivételes építésügyi szabályokról szóló 227/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelet.
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18. Záró rendelkezések
59. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. március 15-én lép hatályba.
(2) A 11. § (2)–(3) bekezdése, a 12. § 6. pontja 2014. június 13-án lép hatályba.
(3) A 19. § (3) bekezdése, a 20. §, a 23. § és a 2. melléklet 2014. július 1-jén lép hatályba.

60. §		
Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelethez

1. Az Épfelbír. 1. mellékletében foglalt II. táblázat 4-5. sora helyébe a következő sorok
lépnek:
[Az alvállalkozói
szerződéshez, illetve az
alvállalkozói
munkavégzéshez
kapcsolódó jogsértő
cselekmények

A bírság összegének meghatározása (az 1-10. pontban az l/A. § szerinti
számított építményérték 20 millió forintot meghaladó része: SZÉ)

Megrendelő
vállalkozó
kivitelező

„
4. Nem megfelelő jogosultsággal
rendelkező felelős műszaki vezető
foglalkoztatása, foglalkoztatás
elfogadása
5. Építési szakmunka végeztetése
vagy végzése a tevékenységre előírt
szakmai feltétel hiányában,
szabálytalanul foglalkoztatott
személyenként megállapítva

A megrendelő
vállalkozó
kivitelező
felelős műszaki
vezetője

Alvállalkozó
kivitelező

100.000 Ft +
0,005xSZÉ
legfeljebb
400.000 Ft
150.000 Ft +
0,004xSZÉ
legfeljebb
400.000 Ft

Az alvállalkozó
felelős műszaki
vezetője

Építési
műszaki
ellenőr]

100.000 Ft +
0,005xSZÉ
legfeljebb
400.000 Ft
80.000 Ft +
0,003xSZÉ
legfeljebb
200.000 Ft
”

2. Az Épfelbír. 1. mellékletében foglalt II. táblázat 8. sora helyébe a következő sor lép:
[Az alvállalkozói
szerződéshez, illetve az
alvállalkozói
munkavégzéshez
kapcsolódó jogsértő
cselekmények

„
8. Kivitelezési dokumentációtól vagy
ennek hiányában engedélyezési
dokumentációtól eltérő kivitelezés

A bírság összegének meghatározása (az 1-10. pontban az l/A. § szerinti
számított építményérték 20 millió forintot meghaladó része: SZÉ)

Megrendelő
vállalkozó
kivitelező

A megrendelő
vállalkozó
kivitelező
felelős műszaki
vezetője
80.000 Ft +
0,003xSZÉ
legfeljebb
200.000 Ft

Alvállalkozó
kivitelező

150.000 Ft +
0,005xSZÉ
legfeljebb
500.000 Ft

Az alvállalkozó
felelős műszaki
vezetője

100.000 Ft +
0,005xSZÉ
legfeljebb
400.000 Ft

Építési
műszaki
ellenőr]

80.000 Ft +
0,003xSZÉ
legfeljebb
200.000 Ft

”
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3. Az Épfelbír. 1. mellékletében foglalt II. táblázat 10. sora helyébe a következő sor lép:
[Az alvállalkozói
szerződéshez, illetve az
alvállalkozói
munkavégzéshez
kapcsolódó jogsértő
cselekmények

„
10. Az állékonyságot, az életet vagy
egészséget veszélyeztető állapot
előidézése

A bírság összegének meghatározása (az 1-10. pontban az l/A. § szerinti
számított építményérték 20 millió forintot meghaladó része: SZÉ)

Megrendelő
vállalkozó
kivitelező

200.000 Ft +
0,005xSZÉ
legfeljebb
1.000.000 Ft

A megrendelő
vállalkozó
kivitelező
felelős műszaki
vezetője
100.000 Ft +
0,005xSZÉ
legfeljebb
500.000 Ft

Alvállalkozó
kivitelező

250.000 Ft +
0,0015xSZÉ
legfeljebb
3.000.000 Ft

Az alvállalkozó
felelős műszaki
vezetője

150.000 Ft +
0,006xSZÉ
legfeljebb
800.000 Ft

Építési
műszaki
ellenőr]

100.000 Ft
+
0,005xSZÉ
legfeljebb
500.000 Ft

”
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2. melléklet a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez

A rendszerhasználati díj mértéke
1

2
3
4
5
6
7

A
e-építési napló vezetési kötelezettséggel érintett
építmény
az építésügyi bírság megállapításának részletes
szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm.
rendelet alapján
számított építmény értéke
0 - 50.000.000 Ft
50.000.001 - 100.000.000 Ft
100.000.0001 - 250.000.000 Ft
250.000.001 - 500.000.000 Ft
500.000.001 - 1.000.000.000 Ft
1.000.000.001 Ft felett

B
e-építési napló rendszerhasználati díj
bruttó (általános forgalmi adót tartalmazó)
összege

2 620 Ft
3 930 Ft
7 860 Ft
11 790 Ft
18 340 Ft
23 580 Ft

”
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3. melléklet a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelethez

Az R6. 1. mellékletében foglalt táblázat 20. sora helyébe a következő sor lép, és a táblázat a
következő 21. sorral egészül ki:
(A
Sorszám
„
20.
21.

Megye

Budapest

B
Járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatal
központja
I. kerület
V. kerület

C
Járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal illetékességi
területe)
örökségvédelmi feladatok tekintetében:
I. kerület, II. kerület, III. kerület, XI. kerület, XII. kerület,
XX. kerület, XXI. kerület, XXII. kerület, XXIII. kerület
örökségvédelmi feladatok tekintetében:
IV. kerület, V. kerület, VI. kerület, VII. kerület, VIII.
kerület, IX. kerület, X. kerület, XIII. kerület, XIV. kerület,
XV. kerület, XVI. kerület, XVII. kerület, XVIII. kerület,
XIX. kerület, Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül
igazgatott terület
”
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4. melléklet a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelethez

Az R6. 2. melléklet 3-6. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az építéstörténeti kutatási dokumentáció a műemlék egészére vagy az engedélyezési eljárás
tárgyát képező tevékenységgel érintett részére vonatkozóan – értelemszerűen – az alábbiakat
tartalmazza.)
„3. Részletes épületleírás (külső és belső szakszerű leírás, kiterjedően az eljárás tárgyát
képező tevékenységgel érintett alkotórészek és tartozékok védett műemléki értékeinek
megjelenésére és összefüggéseire).
4. Értékleltár a 8. mellékletben meghatározott tartalmi elemekkel:
A műemlék tömeg- és térkapcsolatainak, homlokzatainak, a felszínen látható (roncsolásos
beavatkozás nélkül, szemrevételezéssel dokumentálható) összes szerkezeti elemének,
tartozékának, díszének, berendezési tárgyának, továbbá az elpusztult, vagy elbontott elemekre
utaló nyomok tételes, leltárszerű leírása, datálása és fotódokumentációja; rejtett szerkezetekre
(különösen gépészeti berendezések), takart díszítésekre, másodlagosan felhasznált elemekre
utaló látható nyomok rögzítése; a megfigyelt jelenségek alapján a feltárható műemléki értékek
meghatározása, építéstörténeti szempontú rendszerezése.
5. Felmérési dokumentáció M=1:50 léptékben.
6. Építéstörténet és telektörténet összefoglalása a korábbi állapotok változásainak (tömeg,
homlokzatok, alaprajz, történeti rendeltetések, funkciók, belsőépítészet, berendezés és
felszerelés) elemző, kronologikus leírásával, a források és a helyszíni megfigyelések alapján.”
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5. melléklet a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelethez

Az R6. 3. melléklet B rész IV. alcím 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A műemléken megvalósuló tevékenységre irányuló eljárásokban:)
„4. Műemlékek esetében vizsgálandó, hogy az építmények létesítési előírásainak való
megfelelésre, különösen az épületgépészeti és elektromos rendszer elhelyezésére,
átalakítására, cseréjére, eltávolítására, vagy az épületenergetikai hatékonyságot javító, a
megújuló energia alkalmazására, az állékonyságra illetve az akadálymentesítésre irányuló
beavatkozások összhangban vannak-e a műemléki értékek megőrzésének elsődlegességével,
biztosítják-e annak érvényesülését.”
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6. melléklet a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelethez
„8. melléklet a 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

Az értékleltár adattartalma és felépítése
Az értékleltár adattartalmát és felépítését a műemlék egészére vagy az eljárás tárgyát képező
tevékenységgel érintett részére vonatkozóan – értelemszerűen – kell alkalmazni.
Helyszín megnevezése:
Cím:
Védett műemléki értékek adatlapja
A történeti kert épített szerkezetei elemei és fragmentumai:
száma és megnevezése:

jellege:

- kerítés
- kapuzat
… szám

- kapu

… szám

- kapuépítmény

- önálló kertrész
- parter
- díszkert
- lugas
- rozárium
- konyhakert
- gyümölcsös
- egyéb kertrész
- tó
- sziget
- kerti utak és tartozékaik
- kerti építmények
… szám

- gloriette

… szám

- grotta

… szám

- kút, vízmű

… szám

- kaszkád

… szám

- pad

… db

… szám

- híd

… db

… szám

- emlékmű

… db

… szám

- szökőkút

… db

… szám

- medence

… db

… szám

- egyéb

… db

… szám

- terasz

… szám

- víztorony

… szám

- egyéb

leírása:

datálása:

fotó:
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Épület megnevezése:
A homlokzatképzés és a díszítmények anyagai, szerkezetei:
száma és megnevezése:

jellege:

leírása:

jellege:

leírás:

datálása:

fotó:

datálása:

fotó:

- előépítmények
… szám

- lépcső

… szám

- korlát, fogodzó

… szám

- rács

… db

… szám

- egyéb

… db

- homlokzat:
- lábazat
- festés
- burkolatok
- díszítmények
… szám

- ornamentika

… szám

- figura

… szám

- tagozatok

- mellvéd, attika, oromzat
száma és megnevezése:
- külső nyílászárók:
…
szám

- ablak „…”
típus:

… db
szerk.
… zsalu

- mázolás, felületkezelés:
…
szám

- ablak „…”
típus:

… db
szerk.
… zsalu

- mázolás, felületkezelés:
…
szám

- ajtó „…”
típus:

… db
szerk.
… üveg

- mázolás, felületkezelés:
…
szám

- ajtó „…”
típus:

… db
szerk.
… üveg

- mázolás, felületkezelés:
- tető és tetőfelépítmények:
- héjazat
- díszműbádogos munkák
… szám

- szegélyek

… szám

- csúcsdíszek

… szám

- korlátok

vasalatok:
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9

- kémények
… szám

- kiegészítők

- egyéb
Védett műemléki értékek helyiség adatlapja
Épületszint megjelölése:
A helyiség
- száma:
- megnevezése:
- aktuális funkciója:
- történeti rendeltetése:
- alapterülete: (m2)
- belmagassága: (m)
Térelhatárolás történeti értéket képviselő anyagai, szerkezetei:
megnevezése:

jellege:

leírása:

jellege:

kilincs:

datálása:

fotó:

datálása:

fotó:

- mennyezet:
- burkolat
- stukkó
- festés
- padló
- burkolat
- fal
- festés
- tapétázás / kárpit
- burkolatok
- lábazat
száma és megnevezése:
- belső nyílászárók:
…
szám

- ablak „…”
típus:

… db
szerk.
… üveg

- mázolás, felületkezelés:
…
szám

- ablak „…”
típus:

… db
szerk.
… üveg

- mázolás, felületkezelés:
…
szám

- ajtó „…”
típus:

… db
szerk.
… üveg

zár:

pánt:
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- mázolás, felületkezelés:
…
szám

- ajtó „…”
típus:

… db
szerk.
… üveg

- mázolás, felületkezelés:
… db
szerk.

- egyéb:

Beépített történeti berendezések anyagai, szerkezetei:
száma és megnevezése:
… szám

- pad

… szám

- oltár

… szám

- szekrény

… szám

- polc

… szám

- pohárszék

… szám

- egyéb

jellege:

leírása:

tartozékok:

datálása:

fotó:

datálása:

fotó:

Történeti „épületgépészeti” berendezések szerkezetei és fragmentumai:
száma és megnevezése:

jellege:

leírása:

- fűtés (tüzelőberendezés)
… szám

- kandalló

… db

… szám

- kályha

… db

- főzés (tüzelőberendezés)
… szám

- kemence

… db

… szám

- tűzhely

… db

… szám

- katlan

… db

- víz, csatorna
- higiénés felszerelés
… szám

- retirade

… db

… szám

- mosdó

… db

… szám

- kád

… db

- szellőzés
- egyéb
Történeti épületvillamossági berendezések anyagai, szerkezetei és fragmentumai:
száma és megnevezése:

jellege:

- világítótest
… szám

- csillár

… db

… szám

- kandelláber

… db

… szám

- falikar

… db

… szám

- dugaljzat

… db

… szám

- kapcsoló

… db

… szám

- csengő

… db

leírása:

datálása:

fotó:
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Egyéb belső történeti fragmentumok, épületszerkezetek, felszerelések, berendezések
száma és megnevezése:

jellege:

… szám

- lépcső

… szám

- korlát, fogodzó

… szám

- rács

… db

… szám

- egyéb

… db

leírása:

datálása:

fotó:

”
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7. melléklet a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelethez
„9. melléklet a 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

A kerttörténeti tudományos dokumentáció kötelező tartalmi elemei
A kerttörténeti tudományos dokumentáció a 2. melléklet szerinti építéstörténeti kutatási
dokumentáció 1-8., 10-11. pontjainak tartalmi elemein túl a műemlék egészére vagy az eljárás
tárgyát képező tevékenységgel érintett részére vonatkozóan, a tevékenység jellegétől függő
részletezettséggel az alábbiakat tartalmazza:
1. A forráskutatás forráskritika módszerével történő, szakmailag megfelelő értékelését, amely
kiegészül az építtetők hazai vagy nemzetközi kertművészeti kapcsolatai feltárásával, a
jelentőség megfogalmazásával. Közpark vagy intézményi kert esetében a településtörténeti,
intézménytörténeti összefüggések tárgyalásával, a kerttervezők mellett a kertészek a
létesítéstől a napjainkig tartó felsorolásával.
2. Részletes szakszerű leírást a történeti kert vagy műemlék telkén lévő park esetében
kiterjedően a kertépítészeti alkotóelemek bemutatására az eljárás tárgyát képező
tevékenységgel érintett alkotórészek és tartozékok védett műemléki értékeinek megjelenésére
és összefüggéseire.
3. Értékleltárt a 8. mellékletben meghatározott tartalmi elemekkel:
A kert vagy park térkapcsolatainak, a szemrevételezéssel látható és dokumentálható összes
szerkezeti elemének, tartozékának, kertépítészeti elemeinek, növényzetének, továbbá az
elpusztult, vagy elbontott elemekre utaló nyomok tételes, leltárszerű leírása, datálása és
fotódokumentációja; másodlagosan felhasznált elemek látható nyomainak rögzítése; a
megfigyelt jelenségek alapján a feltárható műemléki értékek meghatározása, építéstörténeti és
kertművészeti szempontú rendszerezése.
4. Építéstörténeti és telektörténeti összefoglalást az előzmények és a korábbi állapotok
változásainak (kertszerkezet, használati módok) elemző leírásával, a források és a helyszíni
megfigyelések alapján, különös tekintettel a kert kiterjedésének alakulására, a növényzet és
kertépítészeti alkotóelemek változásaira.
5. A kert, illetve park fennmaradt történeti növényállományának kiválasztásával, a pusztulás
és az utólagos telepítés differenciálásával történő ismertetését, értékelését; a vízügyi
létesítmények (tavak, patakok, szökőkutak, kutak, öntözőrendszer, szivattyú, víztorony stb.)
és a park egyéb elemeinek állapotfelmérésével és értékelésével.
6. A mai állapot értékelését a kert, illetve park kiterjedése, határai, a területrészek aktuális
védettségének, tulajdonviszonyainak, művelési módjainak, valamint a kert a település, régió
zöldfelületi rendszerében betöltött szerepe szempontjából.
7. Amennyiben a kert vagy park, illetve ezek összefüggő kertrészei teljes körű helyreállítása
esetén kertrégészeti kutatásra került sor, annak dokumentációját.
8. Javaslatot a további kutatásokra vagy kutatói megfigyelésre; a prioritásokra az
értékleltárban dokumentált védett műemléki értékek különösen a növényállomány
megőrzésére, kezelésére, gondozására (irtás, kivágás, telepítés) fontossági és logikai
sorrendjének felállításával.”
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8. melléklet a 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelethez
„10. melléklet a 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

Állapotfelvételi adatlap a műemlékek rendszeres örökségvédelmi felügyeletéhez
TörzsszámKÖH-azonosító:

Állapotfelvételi adatlap
műemlékek rendszeres örökségvédelmi felügyeletéhez
kiegészítő lapok száma:
mellékletek: Felmérési rajzok (M 1:100)

Felvételi adatok (I)
Felvevő intézmény neve:
Felvevő személy neve:
Felvétel célja:
Felvétel dátuma:
Jegyzőkönyv hivatkozási száma:
Műemlék építmény megnevezése (II)
Nyilvántartási névváltozat:
Műemlék elhelyezkedése (III)
Település:
Megye:
Településrész/ek:
Utca, házszám:
Helyrajzi szám(ok):
GPS (WGS84)
Korábbi címek (IV)
Korábbi utca, házszám:
Korábbi hrsz.:
Megjegyzés:

Dátum:
Dátum:

Általános művészettörténeti adatok (V)
Építményfajta:
Típus:
Pontos meghatározás:
Jellemző datálás:
Kiegészítő datálás:
Jellemző stílus:
Kiegészítő stílus(jegyek):
Megjegyzés:

Állapotvizsgálati dokumentáció
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Műszaki paraméterek (VI):
Telekméret/kert kiterjedése:
Bruttó építményterület:
Nettó alapterület:
Magasság (gerinc/párkány):
Szintszám:
Megjegyzés:
Rendeltetés és funkció (VII):
Eredeti rendeltetés:
Hasznosítás (új funkció/k):
Megjegyzés:
Javaslat a méltó használat módjára:
Állag (VIII):
Általános
műszaki állapot:

☐ kifogástalan, felújított;
☐ jó, átlagos;
☐ közepes (főként esztétikai hibákkal);
☐ pusztuló (szerkezeti károsodás nyomaival);
☐ elpusztult, lebontva

Megjegyzés:
Átalakítottság mértéke:
Általános javaslat az állapotjavításra:
Javasolt beavatkozás:

☐ karbantartás;
☐ karbantartás;
☐ karbantartás / javítás;
☐ javítás;
☐ javítás / állagmegóvás;
☐ állagmegóvás / helyreállítás;
☐ helyreállítás

Veszélyeztetetség (IX):
Veszélyeztetetség ☐ erősen veszélyeztetett;
mértéke:
☐ veszélyeztetett;
☐ mérsékelten veszélyeztetett;
☐ nem veszélyeztetett;
☐ nem megállapítható
Megjegyzés:
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Az értékleltár szerinti műemléki értékek állapotfelvétele (X):
Műszaki
7 -kiváló (helyenként kisebb felületi avulás);
állapotjelzők:
6 -jó (helyenként kisebb felületi hibák, károsodások);
5 -megfelelő (jól látható felületi avulás);
4 -közepes (helyenként hibák, károsodások);
3 -rossz (helyi anyaghibák, szerkezeti károk);
2 -nagyon rossz (összefüggő anyaghibák, szerkezeti károk);
1 -hiányzik (nem ellenőrizhető)
Történeti kert:
Típus:
Stílus:
Leírás:
Megjegyzés:
Kert:
A történeti kert épített szerkezetei elemei és fragmentumai:
Rövid leírás
Javasolt
Beavatkozás
Védett műemléki Állapotjelző
(károsodás
beavatkozás
ütemezése
érték
kiterjedése,
száma: neve:
oka)

Fotó

Építménykülső:
Jelleg:
Külső leírás:
Megjegyzés:
Felirat helye:
Felirat szövege:
Megjegyzés:
Építménykülső:
A homlokzatképzés és a díszítmények anyagai, szerkezetei:
Rövid leírás
Javasolt
Beavatkozás
Védett műemléki Műszaki
állapot(hibajelenség
beavatkozás
ütemezése
érték
jelző
kiterjedése,
száma: neve:
oka)

Fotó

Építménybelső:
Jelleg:
Belső leírás:
Megjegyzés:
Berendezés:
Felszerelés:
Megjegyzés:
Belső:
Térelhatárolás történeti értéket képviselő anyagai, szerkezetei:
Rövid leírás
Javasolt
Beavatkozás
Védett műemléki Műszaki
állapot(hibajelenség
beavatkozás
ütemezése
érték
jelző
kiterjedése,
száma: neve:
oka)

Fotó
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16

Belső:
Beépített történeti berendezések anyagai, szerkezetei:
Rövid leírás
Javasolt
Védett műemléki Műszaki
állapot(hibajelenség
beavatkozás
érték
jelző
kiterjedése,
száma: neve:
oka)

Beavatkozás
ütemezése

Fotó

Belső:
Történeti „épületgépészeti” berendezések szerkezetei és fragmentumai:
Rövid leírás
Javasolt
Beavatkozás Fotó
Védett műemléki Műszaki
állapot(hibajelenség
beavatkozás
ütemezése
érték
jelző
kiterjedése,
száma: neve:
oka)
Belső:

Történeti épületvillamossági berendezések anyagai, szerkezetei és fragmentumai:

Védett műemléki
érték
száma: neve:

Műszaki
állapotjelző

Rövid leírás
(hibajelenség
kiterjedése,
oka)

Javasolt
beavatkozás

Beavatkozás
ütemezése

Fotó

Belső:

Egyéb belső történeti fragmentumok, épületszerkezetek, felszerelések, berendezések

Védett műemléki
érték
száma: neve:

Műszaki
állapotjelző

Rövid leírás
(hibajelenség
kiterjedése,
oka)

Javasolt
beavatkozás

Beavatkozás
ütemezése

Fotó

Tulajdonosi adatok (XI):
Tulajdonos neve:
Címe:
Elérhetősége:
Tulajdontípus:
Tulajdoni hányad:
Vagyonkezelő:
Hasznosító (üzemeltető):
Kapcsolódó objektumok (XII):
Együttes:
Törzsszám-

KÖH-azonosító:

Épített alkotórész:

TörzsszámKÖH-azonosító:

Tartozék:

TörzsszámKÖH-azonosító:

Egyéb megjegyzés:
Aláírás:

”
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A Kormány 63/2014. (III. 6.) Korm. rendelete
a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő
(4)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdésben meghatározott köszöntés, valamint a (2) bekezdésben meghatározott okirat és juttatás
nem jár annak, aki az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről
szóló 1991. évi XII. törvény szerinti saját jogán folyósított pótlékra a kárpótlásért felelős miniszter határozata alapján
érdemtelen.
(5) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) a (4) bekezdésben meghatározott feltétel
ellenőrzése céljából a tárgyévet megelőző év szeptember 30-áig – a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 21. § k) pontja szerint – adatot igényel a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatalától (a továbbiakban: KEKKH) azon, (1) bekezdés szerinti személyek természetes
személyazonosító adatairól, akik a tárgyévben betöltik az (1) bekezdés szerinti életkort.
(6) A KEKKH az (5) bekezdés szerinti adatigénylést az igényelt adatokat tartalmazó összesítés megküldésével
az adatigénylés kézhezvételétől számított 30 napon belül teljesíti. A KEKKH az adattovábbítás teljesítését követően
haladéktalanul törli az Igazgatóságnak megküldött összesítést.
(7) Az Igazgatóság a 2. § (1) bekezdése szerinti megkeresés teljesítése céljából az adatigénylés (6) bekezdés szerinti
teljesítését követő 30 napon belül megküldi a KEKKH-nak a (6) bekezdés szerinti összesítésben szereplő azon
személyeknek az összesítés szerinti természetes személyazonosító adatait, akik tekintetében a (4) bekezdésben
meghatározott kizáró körülmény nem áll fenn. Az Igazgatóság az adattovábbítás teljesítését követően
haladéktalanul törli a KEKKH-nak megküldött adatokat.”
2. §		
Az R. 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A KEKKH a szépkor betöltését megelőzően legalább 60 nappal – a lakóhelyén és a tartózkodási helyén – írásban
keresi meg a jogosultsági feltételeknek megfelelő szépkorú személyt, hogy a KEKKH által e célra rendszeresített és
megküldött űrlapon
a) jelentse be azt a lakcímet, amelyen személyes köszöntés céljából elérhető, vagy amelyre ennek hiányában
az okirat elküldhető;
b) jelentse be azt a lakcímet vagy fizetési számlaszámot, amelyre a jubileumi juttatás folyósítását kéri;
c) adja írásbeli hozzájárulását ahhoz, hogy a köszöntés megszervezése, lebonyolítása, az okirat elkészítése és
a jubileumi juttatás folyósítása céljából
ca) az Igazgatóság kezelhesse a nevét, születési nevét, anyja születési nevét, születési helyét és idejét, lakóhelyét,
tartózkodási helyét (a továbbiakban együtt: személyazonosító adatok), továbbá az a) és a b) pont szerinti adatokat,
cb) az a) pont szerinti lakcím szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző) kezelhesse
a személyazonosító adatait és a lakcímet, amelyen személyes köszöntés céljából elérhető.
(2) Ha a szépkorú személy a köszöntést és az azzal járó jubileumi juttatást nem utasítja vissza, valamint
az (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti hozzájárulást a köszöntés és a juttatás folyósítása érdekében megadta,
a megfelelően kitöltött űrlap beérkezését követő 5 napon belül a KEKKH elektronikus úton átadja
a) az (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti adatokat az Igazgatóságnak,
b) az (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti adatokat – amennyiben a szépkorú személy a személyes köszöntésre
igényt tart és az adatkezeléshez hozzájárult – a jegyzőnek.”
3. §		
Az R. a következő 5. §-sal egészül ki:
„5. § Az Igazgatóság – a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 63/2014. (III. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód.r.) megállapított 1. § (5) bekezdésében foglaltaktól
eltérően – az 1. § (1) bekezdése szerinti életkort a Mód.r. hatálybalépésének napja és 2014. december 31-e között
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betöltő személyek vonatkozásában az 1. § (5) bekezdése szerinti adatigényléssel 2014. április 30-áig keresi meg
a KEKKH-t.”
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti fejlesztési miniszter 11/2014. (III. 6.) NFM rendelete
a légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet,
valamint a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről,
valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül
helyezéséről szóló 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet módosításáról
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
84. § e) 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 2. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 84. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet
módosítása
1. §

(1) A légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet (a továbbiakban: R1.)
a következő 6. §-sal egészül ki:
„6. § Ez a rendelet a járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és
környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak
megállapításáról szóló, 2012. augusztus 3-i 748/2012/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.”
(2) Az R1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai
és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló
miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet módosítása
2. §		
A nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint
egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló
12/2013. (III. 29.) NFM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
4. §		
Az 1. alcím a járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi
tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló,
2012. augusztus 3-i 748/2012/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Németh Lászlóné s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 11/2014. (III. 6.) NFM rendelethez
Az R1. mellékletének módosítása
Az R1. melléklet 101–106. sorában az „1702/2003/EK rendelet” szövegrész helyébe a „748/2012/EU rendelet”
szöveg lép.

2. melléklet a 11/2014. (III. 6.) NFM rendelethez
Az R2. 2. mellékletének módosítása
1. Az R2. 2. melléklet I. rész „A 6. sorszámú Gazdasági informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai
és vizsgakövetelménye” cím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” alcím 5.3.1. pont C) alpontjában az
„Az esettanulmány valós vállalati problémán alapul. Megoldásában a jelöltnek használnia kell azokat az informatikai
eszközöket, melyeknek az alkalmazását a 1185-12 modulban elsajátított.” szövegrész helyébe az „Az esettanulmány
valós vállalati problémán alapul. Megoldásában a jelöltnek használnia kell azokat az informatikai eszközöket,
melyeknek az alkalmazását a 10822-12 (Informatika alkalmazása) modulban elsajátított.” szöveg lép.
2. Az R2. 2. melléklet I. rész „A 19. sorszámú Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda megnevezésű részszakképesítés
szakmai és vizsgakövetelménye” cím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” alcím 5.3.1. pont B) alpontjában
a „10827-12 számú „Hálózati operációs rendszerek és szolgáltatások” modul” szövegrész helyébe a „10817-12 számú
„Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés” modul” szöveg lép.
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 89/2014. (III. 6.) KE határozata
rektori megbízásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
37. § (8) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének a fenntartóval egyetértésben tett javaslatára –
az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemen dr. Masát András egyetemi tanárt 2014. március 15. napjától
2017. március 14. napjáig terjedő időtartamra megbízom a rektori feladatok további ellátásával.
Budapest, 2014. február 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. február 28.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/00881/2014.

A Kormány 1104/2014. (III. 6.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás
(a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott
szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány
a nemzeti fejlesztési minisztert jelöli ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

3404

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 34. szám

A Kormány 1105/2014. (III. 6.) Korm. határozata
a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
A Kormány a 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványokból az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva a 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványokból a XII. Vidékfejlesztési
Minisztérium fejezetnél keletkezett 370 000 ezer forintnak, valamint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezetnél keletkezett 1 570 000 ezer forintnak a felhasználását engedélyezi, és az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1. melléklet szerinti átcsoportosítását
rendeli el.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a …./2014. (….) Korm. határozathoz
A 2013. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása

Fejezetszám
XII.

Címszám
20

Alcímszám

3

7
XX.

18
20

2
19
59

JogcímKiemelt
JogcímJogcímFejezetAlcímJogcímKiemelt előirányzat neve
csop.előir.Cím-név
csop.szám
név
név
név
szám
szám
név
Vidékfejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Agrár célelőirányzatok
8
Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában
B1
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
20
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
B1
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
1
Uniós programok árfolyam-különbözete
K5
Egyéb működési célú kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei
B1
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Normatív finanszírozás
3
Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás
K5
Egyéb működési célú kiadások
Szociális célú humánszolgáltatások
1
Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása
K5
Egyéb működési célú kiadások
Társadalmi felzárkózást segítő programok
5
Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok
B1
Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ezer forintban

Átcsoportosítás
(+/-)

170 000
200 000
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1. melléklet az 1105/2014. (III. 6.) Korm. határozathoz

-370 000
1 500 000

-1 000 000
-570 000
70 000
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A Kormány 1106/2014. (III. 6.) Korm. határozata
az egyes 2013. évi kimagasló sporteredmények állami jutalmának támogatása céljából a rendkívüli
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az egyes 2013. évi kimagasló sporteredmények állami jutalmának támogatása céljából 334,6 millió forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel
a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység
támogatása alcím, 7. Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2014. május 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

Alcím
szám

20

XI.

17

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sporttevékenység támogatása
Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése
7
K5
Egyéb működési célú kiadások
Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5
Egyéb működési célú kiadások
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási egyedi
azonosító

Jogcím
csop.
szám

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

23

241889
297102

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.

241889
Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

-334,6

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

20

Jogcím
csop.
szám

334,6

23

Jogcím
csop.
szám

7

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sporttevékenység támogatása
Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 34. szám

1. melléklet az 1106/2014. (III. 6.) Korm. határozathoz

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

334,6

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Összesen

I.n.év
334,6

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

334,6

3407

3408
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A Kormány 1107/2014. (III. 6.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva 1030,7 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében
visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény
1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére az 1. melléklet
szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár, nemzeti fejlesztési miniszter, Magyar Tudományos
Akadémia elnöke a fejezetüket érintő átcsoportosítások tekintetében
Határidő:
2014. december 15.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.

Államház-tartási
egyedi azonosító
338262

Fejezet
szám

XI.

XXXIII.
346684
XLIII.

Cím
szám

Alcím
szám

XI.

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

4

7

2

K1
K2
K6
21

1

296335

297102

Jogcím
csop.
szám

K5

4

1

K6

17

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

Cím
szám

Alcím
szám

Államház-tartási
egyedi azonosító

K5

Jogcím

Jogcím

Kiemelt
előir.

csop.
szám

szám

szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Miniszterelnökség
Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Beruházások
Magyar Tudományos Akadémia
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Az Európai Neutronkutató Központ (ESS) projektben való magyar részvétel támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Felhalmozási jellegű kiadások
Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések
Beruházások
Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

36,0
9,7
35,0
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500,0

450,0

Egyéb működési célú kiadások

-1 030,7

Jogcím

Jogcím

BEVÉTEL

csop.
név

név

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
áthúzódó
hatása

jogszabály/ határozat
száma

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

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

T Á M O GAT Á S

szám

szám

szám

cím
csop.

cím
szám

előir.
szám

név

név

név

cím
csop.

cím
név

Kiemelt előirányzat

Államház-tartási
egyedi azonosító
338262
346684

szám
XI.
XXXIII.

4
7

21

név

Módosítás
(+/-)

áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

80,7
500,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
1 030,7

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

1 030,7

3409

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

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
évre

neve

Miniszterelnökség
Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet
Magyar Tudományos Akadémia
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Az Európai Neutronkutató Központ (ESS) projektben való magyar részvétel támogatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A módosítás jogcíme

3410

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 34. szám

A Kormány 1108/2014. (III. 6.) Korm. határozata
a Közlekedés Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról
A Kormány
1. megállapítja a Közlekedés Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervét az 1. melléklet szerint,
2. visszavonja a Közlekedés Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló
2003/2013. (XII. 29.) Korm. határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1108/2014. (III. 6.) Korm. határozathoz
I. A Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása
1. A Prioritás tartalma

Közlekedés Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás keretében történő útfejlesztések legfontosabb célja a biztonságos elérhetőség javítása, a globális és regionális versenyképesség növelése, illetve a
társadalmi-gazdasági és a területi kohézió erősítése. Az ország nemzetközi elérhetőségének javításában elsődleges szempont az Európai Unió országai közötti
kapcsolatot szorosabbá fűző TEN folyosók közúti elemeinek fejlesztése, a gyorsforgalmi utak hálózatának kiépítése. 2011-13-ban a KÖZOP fejlesztések nagyobb
hangsúlyt fektetnek a határon átnyúló illetve határok közötti úthálózat fejlesztésére, beleértve a TEN útvonalakra ráhordó alsóbb rendű utak komplex
kapcsolódásának fejlesztését. További célként jelenik meg a balesetek számának csökkentése.

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

2012

Tartalék: -

2013

Összesen

(Mrd Ft)

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

2011

2012

2013

Összesen*

215,25

48,37

49,34

70,70

383,66

* Ebből hazai többlet kötelezettségvállalás 32,34 Mrd Ft
II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)
Konstrukció
kódja

1.5.

Konstrukció neve

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

Az ország és a
régióközpontok
nemzetközi közúti
elérhetőségének
javítása kiemelt
projektek

38,63

2012

49,35

A konstrukció célja

A konstrukció
szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A biztonságos elérhetőség
javítása a globális és a
regionális versenyképesség
növelése, illetve a társadalmigazdasági és a területi kohézió
erősítése. Az ország nemzetközi
elérhetőségének javításában
elsődleges szempont az Europai
Unió országai közötti
kapcsolatot szorosabbá fűző
TEN-T folyosók közúti elemeinek
fejlesztése, a gyorsforgalmi
utak hálozatának kiépítése.

NFM

2013

70,70

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

Prioritás
38,63
49,35
70,70
*A konstrukcióban kötelezettségvállalással már lekötött keretek NIF ÁFA nélkül
III. Tartalék támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013): NEM RELEVÁNS
Konstrukció
neve

Tartalék támogatási konstrukciók
indikatív kerete
(Mrd Ft)
2012

2013

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező további miniszter

3412
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I. A Prioritás bemutatása - 2. prioritás - Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása
Közlekedés Operatív Program
Akcióterv 2011-2013
1. A Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A vasúti törzshálózaton belüli fejlesztések elsősorban a TEN-T hálózathoz tartozó szakaszokra koncentrálnak, melyeket komplex módon, a kapcsolódó informatikai,
telematikai, biztonsági fejlesztések egészítenek ki. A vasúti fejlesztések célja olyan működő- és versenyképes vasúti közlekedés megteremtése, amely az alapvető utazási
igényeket (sebesség, gyakoriság, pontosság, utazási komfort, biztonság) európai színvonalon képes kiszolgálni. További cél a villamosított vonalak hosszának és
arányának növelése, és ennek eredményeképpen az elérhetőség javulása. 2011-13-ban fókuszban áll a meglévő vasúti állomásépület (felvételi épület) fejlesztése,
szolgáltatás színvonalának növelése. A Duna hajózhatóságát célzó konstrukciók - a projekt előkészítést és megvalósítást érintő - jelentős része a következő
közlekedésfejlesztési programban valósul meg.
2. A prioritás ütemezése – NEM RELEVÁNS
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011

2012

2013

Összesen

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

2011

2012

2013

Összesen*

305,87

3,88

168,34

155,76

633,85

* Ebből hazai többlet kötelezettségvállalás 42,41 Mrd Ft
II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)
Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete (Mrd Ft)*
Konstrukció
Konstrukció neve
kódja
2011
2012
2013

2.5.

Az ország és a
régióközpontok
nemzetközi vasúti és
vízi úti
elérhetőségének
javítása kiemelt
projektek

1,81

168,34

Prioritás
1,81
168,34
*A konstrukcióban kötelezettségvállalással már lekötött keretek

155,76

A konstrukció célja

A cél a biztonságos elérhetőség
javítása a globális es a regionális
versenyképesség növelése, illetve a
társadalmi-gazdasági es a területi
kohézió erősítése. A vasúti
törzshálózaton belüli fejlesztések
elsősorban a TEN-T hálózathoz tartozó
szakaszokra koncentrálnak, melyeket
komplex módon, a kapcsolódó
informatikai, telematikai, biztonsági
fejlesztések egészítenek ki. A vízi út
fejlesztése tekintetében a Duna
hajózhatóság előkészítése a cél.

	
  

NFM

155,76

III. Tartalék támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013): NEM RELEVÁNS
Tartalék támogatási konstrukciók
Konstrukció
A konstrukció szakmai tartalmáért
A konstrukció célja
2012
2013
neve
felelős miniszter

	
  

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

A konstrukció szakmai tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező további miniszter

3413
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I. A Prioritás bemutatása - 3. prioritás - Térségi elérhetőség javítása
Közlekedés Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

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

A régiók gazdaságilag és társadalmilag jelentős szerepet játszó nagyvárosainak TEN-T gyorsforgalmi úthálózatra csatlakoztató közúti kapcsolatainak fejlesztése a
régiók egymás közötti és a gyorsforgalmi úthálózat elérhetőségét biztosító kapcsolatainak hatékonyabb kihasználása érdekében. A térségi elérhetőséget
meghatározza a régió főútjainak kapacitása, műszaki állapota, ezért a100 kN tengelyterhelésre kiépített útszakaszokat képessé kell tenni a 115 kN terhelésű járműforgalom lebonyolítására. 2011-13-ban további célként jelenik meg a közúti balesetek számának csökkentése.

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

2012

Tartalék: -

2013

Összesen

(Mrd Ft)

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

2011

2012

2013

218,45
62,76
151,65
269,47
* Ebből hazai többlet kötelezettségvállalás 237,19 Mrd Ft

Összesen*
702,33

474,37

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

3.2.

3.5.

Konstrukció neve

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

Kerékpárút-hálózat
fejlesztése

Térségi elérhetőség
javítása Kiemelt
projektek

2012

8,31

0,00

53,25

151,65

Prioritás
61,56
151,65
*A konstrukcióban kötelezettségvállalással már lekötött keretek

A konstrukció célja

2013

0,00

269,47

269,47

Közúthálózat közlekedésbiztonságának javítása, az
országos kerékpárút-hálózat
hálózatként történő
működésének elősegítése.

NFM

A gyorsforgalmi hálózathoz
való kapcsolódás és a régiók
térségeit összekötő főutak
fejlesztése, a régiók
főútjainak kapacitásnövelése,
műszaki állapotának és
közlekedés-biztonsági
helyzetének magasabb
szolgáltatási szintre emelése.

NFM

III. Tartalék támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013): NEM RELEVÁNS
Tartalék támogatási konstrukciók
indikatív kerete
Konstrukció
A konstrukció szakmai
(Mrd Ft)
A konstrukció célja
neve
tartalmáért felelős miniszter
2012

	
  

2013

	
  

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

A konstrukció szakmai tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező további miniszter
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I. A Prioritás bemutatása - 4. prioritás - Közlekedési módok összekapcsolása,
gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése

Közlekedés Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

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

A prioritás célja az országos és regionális közlekedés intermodalitásának fokozása, az intelligens közlekedés-szervezés infrastruktúrájának megteremtése, és ennek révén a
gazdaságos és - ahol lehet - környezetbarát elérhetőség javítása. A prioritásban megvalósuló fejlesztések elősegítik a közlekedési módok közötti váltást, logisztikai központok
jobb bekapcsolása a fő közlekedési (közút, vasút, légi és vízi közlekedés) hálózatba. A fejlesztések jellege: összekötő/csatlakozó vasúti pályák, útcsatlakozások építése,
fejlesztése, kikötői külső infrastruktúra-építés illetve fejlesztés.

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

2012

Tartalék: -

2013

Összesen

(Mrd Ft)

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

2011

2012

28,47
0,77
0,15
* Ebből hazai többlet kötelezettségvállalás 1,21 Mrd Ft

2013

Összesen*

19,21

48,60

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

Konstrukció
kódja

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

A konstrukció célja
2011

2012

2013

4.1.

Közlekedési módok
összekapcsolása,
gazdasági központok
intermodalitásának és
közlekedési
infrastruktúrájának
fejlesztése

4.5.

Közlekedési módok
összekapcsolása,
gazdasági központok
intermodalitásának és
közlekedési
infrastruktúrájának
fejlesztése kiemelt
projektek

0,00

0,15

17,22

A KözOP keretében a jelen prioritáson
belül megvalósítandó intermodális
közlekedésfejlesztési projektek
támogatása annak érdekében, hogy a
KözOP közlekedésfejlesztési projektjei
megfelelő előkészítettség és a
megvalósítási kockázatok minimalizálása
mellett valósulhassanak meg.

4.6.

Közlekedési módok
összekapcsolása,
gazdasági központok
intermodalitásának és
közlekedési
infrastruktúrájának
fejlesztése Kikötői
alapinfrastruktúra
fejlesztése,
korszerűsítése

0,00

0,00

0,60

Áruforgalmat bonyolító kikötők
infrastruktúrájának korszerűsítése,
intermodalitás fokozása

0,77

0,00

Prioritás
0,77
0,15
*A konstrukcióban kötelezettségvállalással már lekötött keretek

1,39

Intermodális és regionális logisztikai
központok, ipari parkok (ipari területek),
kikötők és repülőterek külső
infrastruktúrájának fejlesztését célzó
beruházások támogatása.

NFM

NFM

NFM

2012

2013

	
  

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel
rendelkező további
miniszter

18,61

III. Tartalék támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013): NEM RELEVÁNS
Tartalék támogatási konstrukciók
indikatív kerete
Konstrukció
A konstrukció szakmai tartalmáért
A konstrukció célja
(Mrd Ft)
neve
felelős miniszter

	
  

A konstrukció
szakmai tartalmáért
felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező további miniszter
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I. A Prioritás bemutatása - 5. prioritás - Városi és elővárosi közösségi közlekedés, környezetbarát fejlesztések
Közlekedés Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

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

A városok elérhetőségének és átjárhatóságának javítása, a városi közlekedés zsúfoltságának enyhítése, a közlekedésbiztonsági kockázatok csökkentése
érdekében jelentős fejlesztésekre kerül sor Budapesten, a vidéki nagyvárosokban és agglomerációikban. A fejlesztésekkel a közösségi közlekedés igénybevétele ösztönözhető, ami az előbbiek mellett a városi környezetterhelést (levegő és zajszennyezés) is csökkenti. Cél az egyéni közlekedéssel szemben
valódi alternatívát nyújtó, gazdasági és környezeti szempontból fenntartható közösségi közlekedés és környezetbarát közlekedési módok megteremtése.
2. A prioritás ütemezése – NEM RELEVÁNS
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011

2012

Tartalék: -

2013

Összesen

(Mrd Ft)

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

2011

2012

2013

Összesen*

396,99

22,71

74,25

51,42

545,37

* Ebből hazai többlet kötelezettségvállalás 77,40 Mrd Ft
II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

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

5.5.

Városi és elővárosi
közösségi közlekedés,
környezetbarát
fejlesztések kiemelt
projektek

22,40

2012

74,25

A konstrukció célja

2013

51,42

Prioritás
22,40
74,25
51,42
*A konstrukcióban kötelezettségvállalással már lekötött keretek

A cél a közösségi
közlekedés fejlesztése,
hatékonyságának,
szolgáltatási színvonalának
emelése, előnyben
részesítése az egyéni
közlekedéssel szemben,
továbbá a környezetbarát
közlekedési módok
támogatása.

III. Tartalék támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013): NEM RELEVÁNS
Tartalék támogatási konstrukciók
indikatív kerete
A konstrukció szakmai
Konstrukció
(Mrd Ft)
A konstrukció célja
tartalmáért felelős
neve
miniszter
2012
2013

	
  

	
  

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

NFM

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel rendelkező
további miniszter
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I. Prioritás bemutatása - 6. prioritás - Technikai segítségnyújtás

Közlekedés Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

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

Az alapokból lehetőség nyílik az Operatív Programok (OP) előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozására.
A központi intézmények kapacitásának biztosítása, a KSZ-ek kapacitásának biztosítása, a Monitoring Bizottsággal kapcsolatban felmerülő költségek, az OP szintű
kommunikációs tevékenységek, az OP végrehajtását támogató műszaki monitoring, ellenőrzési feladatok, az éves megvalósítási jelentésekkel kapcsolatos tevékenységek, az
OP végrehajtását érintő tanulmányok és elemzések készítése finanszírozhatók. A prioritásban kedvezményezett lehet (1) a KÖZOP IH, (2) az NFÜ szervezeti egységei, (3) a
KÖZOP IH közreműködő szervezetei, (4) a KÖZOP céljait, illetve végrehajtását támogató feladatokat ellátó központi költségvetési szerv, 100% állami tulajdonú közhasznú
gazdasági társaság.
2. A prioritás ütemezése – NEM RELEVÁNS
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
Összesen
Tartalék: - (Mrd Ft)
3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010

2011

2012

2013

Összesen*

16,67
0,00
2,55
0,58
* Ebből hazai többlet kötelezettségvállalás 0,06 Mrd Ft

19,80

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

Konstrukció
Konstrukció neve
kódja

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

2012

A konstrukció célja

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

2013

6.1.1.

OP végrehajtás
támogatása

0,00

2,20

0,58

A Közreműködő Szervezetre
delegált feladatok végrehajtása,
különösen a projektek teljes körű
és eredményes lebonyolítása; az
OP végrehajtásához kapcsolódó
tevékenységek támogatása.

6.2.1.

MB működtetése

0,00

0,00

0,00

A Monitoring Bizottsági ülések
eredményes lebonyolítása, a
partneri ellenőrzés biztosítása.

NFM

6.2.2.

IH szakértői
támogatása

0,00

0,35

0,00

Az Irányító Hatóság feladatainak
magas színvonalú ellátása.

NFM

NFM

Prioritás
0,00
2,55
0,58
*A konstrukcióban kötelezettségvállalással már lekötött keretek
III. Tartalék támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013): NEM RELEVÁNS
Tartalék támogatási
A konstrukció szakmai
Konstrukció konstrukciók indikatív kerete
A konstrukció célja
(Mrd Ft)
tartalmáért felelős miniszter
neve

	
  

2012

2013

A konstrukció szakmai tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező további miniszter
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A Kormány 1109/2014. (III. 6.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról
A Kormány
1. megállapítja a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének 1. prioritását
az 1. melléklet szerint, az 1. prioritáson szükséges többletkötelezettség-vállalás jóváhagyásával,
2. jóváhagyja a 2. melléklet szerint
a)
a 2. mellékletben meghatározott projektek támogatásának növelését,
b)
az a) alpontban meghatározott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekteket,
3. hozzájárul a 2. pontban meghatározott projektek támogatási szerződésének módosításához,
4. visszavonja a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának
módosításáról szóló 1064/2014. (II. 18.) Korm. határozat 1. pontját és 1. mellékletét.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1.	
  melléklet	
  az	
  …/2014.	
  (…)	
  Korm.	
  határozathoz

I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések

3418

1. melléklet az 1109/2014. (III. 6.) Korm. határozathoz

Környezet és Energia Operatív Program
Akcióterv	
  2011-‐2013

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

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

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)
2012
2013

2011

401,92
Túlvállalás 33,982 Mrd Ft

0,00

20,00

Összesen
421,92

ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: 0%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2013

2013

2014-2015

Összesen

760,83

19,78

0,00

780,61

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

Konstrukció kódja

1.1.1.

1.2.0.

1.4.0

1.

Települési szilárd
hulladékgazdálkodási rendszerek

Szennyvízelvezetés és tisztítás

Ivóvíz-minőség javítása

Országos közhiteles víziközmű
kataszter elkészítése
Árfolyam-kompenzáció technikai
sor**
Prioritás

A konstrukció célja

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

2011

2012

2013

88,15

0,00

0,00

Megelőzés, szelektív gyűjtés, szerves hulladék lerakótól történő
eltérítése, lerakással történő ártalmatlanítás, szelektív hulladék
begyűjtő kapacitás fejlesztése, begyűjtött hulladék előkezelése,
lerakó kapacitás kihasználtságának növelése

VM

-

0,00

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

VM

NFM

VM

BM

186,32

0,00

127,44

0,00

0,00

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

0,00

0,00

10,00

Egységes közművagyon-adatbázis felállítása

0,00

0,00

10,00

401,92

0,00

20,00

NFM

*	
  Az	
  Európai	
  Pénzügyi	
  Stabilitási	
  Mechanizmus	
  keretében	
  a	
  támogatás	
  uniós	
  hányada	
  85%-‐ról	
  95%-‐ra	
  növekedhet.	
  Ez	
  a	
  rendelkezésre	
  álló	
  keretet	
  csökkenti,	
  amennyiben	
  nem	
  kerül	
  sor	
  költségvetési	
  kompenzációra
Az	
  1.1.1,	
  1.2.0,	
  1.3.0	
  konstrukciók	
  33,982	
  Mrd	
  Ft	
  túlvállalást	
  tartalmaznak.
**	
  A	
  280	
  HUF/EUR	
  árfolyamról	
  a	
  293,1	
  HUF/EUR	
  árfolyamra	
  való	
  áttérés	
  során	
  az	
  árfolyamtöbbletből	
  25	
  Mrd	
  Ft-‐ot	
  erre	
  a	
  technikai	
  sorra	
  helyeztük,	
  melyből	
  15	
  Mrd	
  Ft	
  a	
  7.	
  (Projekt	
  előkészítés)	
  prioritásra	
  került	
  áthelyezésre.
A	
  fennmaradó	
  10	
  Mrd	
  Ft	
  az	
  5.	
  (Hatékony	
  energia	
  felhasználás)	
  prioritásra	
  fog	
  kerülni,	
  ha	
  az	
  operatív	
  program	
  módosítását	
  az	
  Európai	
  Bizottság	
  elfogadja.

-
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1.3.0.

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
KMR+KONV
(MrdFt)*

A
1.

B

C

Projekt

Projekt

Támogatást igénylő

azonosító száma

megnevezése

neve

D

E

Hatályos támogatási szerződés

Projekt megnövelt

szerinti támogatás

támogatási összege

(nettó Ft)

(nettó Ft)

F
Többlettámogatási igény
(nettó Ft)

2.

KEOP-1.2.0/09-112013-0001

Előszállás Nagyközség
szennyvízelvezetése és
szennyvíztisztítása

Előszállás Nagyközség
Önkormányzata

989 808 477

1 047 046 217

57 237 740

3.

KEOP-1.2.0/09-112011-0040

Túrkeve Város új
szennyvíztisztító
telepének projektje

Túrkeve Város
Önkormányzata

916 601 122

1 029 783 327

113 182 205
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2. melléklet az 1109/2014. (III. 6.) Korm. határozathoz
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M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 34. szám

A Kormány 1110/2014. (III. 6.) Korm. határozata
a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról
és a prioritás keretének növeléséről
A Kormány
1. megállapítja a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének 2. prioritását
az 1. melléklet szerint, a 2. prioritáson szükséges többletkötelezettség-vállalás jóváhagyásával,
2. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2. prioritása keretének 1,010 milliárd forinttal
történő megnövelését azzal, hogy a keret a meghatározható maximális uniós-hazai aránynak megfelelően,
a rendelkezésre álló uniós források összegéig elszámolásra kerül,
3. egyetért azzal, hogy a 2. pontban megjelölt prioritás vonatkozásában a 2007–2013 programozási időszakban
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 29/A–29/C. § szerinti többlet-kötelezettségvállalás
a jövőben csak a 2. pontban foglaltak figyelembevételével legyen vállalható,
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy biztosítson kiemelt projekt felhívást az NYDOP-2.1.1. kódszámú,
„A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló
aktív turisztikai programok fejlesztése” című konstrukció keretében a Lentiben tervezett fürdő- és szállodafejlesztési
projekt támogatása céljából 3,3 milliárd forint elszámolható közkiadással,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
közzétételt követő 15 napon belül
5. visszavonja
a)
a regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek megállapításáról és egyes
prioritások keretének növeléséről szóló 1693/2013. (X. 2.) Korm. határozat 4. pont a) alpontját,
b)
a regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek módosításáról és
a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 5. prioritás keretének növeléséről szóló 2057/2013. (XII. 31.) Korm.
határozat 7. mellékletének 2. prioritásra vonatkozó részét.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Nyugat-Dunántúli
Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

I. Prioritás bemutatása: 2. prioritás: Turizmusfejlesztés

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
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1. melléklet az 1110/2014. (III. 6.) Korm. határozathoz

A Nyugat-Dunántúl természeti, történelmi-kulturális örökségének értéktudatos, komplex megőrzése, klaszter jellegű együttműködésben
megvalósuló új, egyedi arculatú, magas minőségű fejlesztése, mely tartalmazza: a termálvízkincsre alapozott egészségturisztikairekreációs fejlesztéseket; történelmi emlékek, kulturális értékek integrált fejlesztését; tájegységekre jellemző ökoturisztikai, kistérségi
alapon szervezett tematikus szolgáltatások támogatását; a régió turisztikai intézményrendszerének megújítását

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2.

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft)
2011
5,52
Tervezett ESZA arány (%): max 10%

2012

2013

Összesen

10,52

3,70

19,75

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft)
2007-2010

2011

2012

2013

20142015

Összesen

21,04

3,48

6,49

9,06

1,27

41,33

3421

3422

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

Konstrukció kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt
projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

2.1.1.

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

2.2.1.

Szálláshelyek bővítése és
szolgáltatásainak minőségi
fejlesztése

Helyi, térségi desztináció
menedzsment szervezetek
létrehozása, fejlesztése

2.3.1.

10,30

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

A konstrukció
szakmai
tartalma
tekintetében
feladatkörrel
rendelkező
további
miniszter

nemzetgazdasági miniszter

emberi
erőforrások
minisztere

2013

3,70

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

0,76

0,22

0,00

5,52

10,52

3,70

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

nemzetgazdasági miniszter

nemzetgazdasági miniszter
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2. Prioritás összesen

4,76

2012

A konstrukció
célja

A
konstrukció
szakmai
tartalmáért
felelős
miniszter

3423
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A Kormány 1111/2014. (III. 6.) Korm. határozata
a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának
módosításáról
A Kormány
1. módosítja a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3. prioritását az 1. melléklet szerint,
2. visszavonja
a)
a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterv 2–6. prioritásának
a megállapításáról szóló 1469/2012. (X. 26.) Korm. határozat 1. melléklete 3. prioritásának
aa)
a TÁMOP 3.1.5 kódszámú, „Pedagógus képzés, továbbképzés” című konstrukcióra,
ab)
a TÁMOP 3.1.8 kódszámú, „Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban–2. ütem” című konstrukcióra,
valamint
b)
a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3–6. prioritásának és
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. és 3. prioritásának
módosításáról szóló 1736/2013. (X. 11.) Korm. határozat 1. melléklete 2. Új konstrukciók alpontjának TÁMOP
3.1.15 kódszámú, „Köznevelési reformok operatív megvalósítása” című konstrukcióra
vonatkozó részét.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1111/2014. (III. 6.) Korm. határozathoz
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosítása
Konstrukciók pénzügyi kerete
A
1.

B

C

D

E

F

G

H

I

Konstrukció

Konstrukció szakmai tartalma

Konstrukció célja

szakmai tartalmáért

tekintetében feladatkörrel

felelős miniszter

rendelkező további miniszter

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
Konstrukció kódja

(Mrd Ft)

Konstrukció neve

2.

2011

2012

2013

2014

A konstrukció célja a pedagógus továbbképzési
rendszer, Pedagógus Életpálya-Modellhez kapcsolódó
3.

3.1.5

Pedagógus képzés,
továbbképzés

pedagógusminősítési rendszer, valamint a szaktanácsadói
10,00

1,25

emberi

rendszer tartalmi elemeinek, követelményeinek,

erőforrások

eljárásainak részletes kidolgozása, szolgáltatási

minisztere

–

rendszerének kialakítása, kapcsolódó képzések
lebonyolítása.
A tanulói teljesítménymérés rendszerének
továbbfejlesztése, az intézményértékelési eljárások
4.

3.1.8

Átfogó minőségfejlesztés
a közoktatásban – 2. ütem

fejlesztése, értékelési folyamatok és gyakorlat
1,00

0,50

emberi

kialakítása, pilot programok, rendezvények támogatása,

erőforrások

információmenedzsment és visszacsatolás rendszerének

minisztere

–

fejlesztése, valamint a közoktatási intézmények
minőségfejlesztési tevékenységének komplex támogatása.

5.

3.1.15

Köznevelési reformok
operatív megvalósítása

A pedagógiai reformok eredményes gyakorlati
4,09

emberi

bevezetésének elősegítése és a köznevelési informatikai

erőforrások

rendszer fejlesztése.

minisztere

–
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A Kormány 1112/2014. (III. 6.) Korm. határozata
a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának
módosításáról
A Kormány
1. módosítja a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 3. prioritását az 1. melléklet szerint,
2. visszavonja a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének a megállapításáról
szóló 1429/2012. (X. 8.) Korm. határozat 1. melléklete 3. prioritásának
a)
a TIOP 3.2.2. kódszámú, „A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése”
című konstrukcióra, valamint
b)
a TIOP 3.3.2. kódszámú, „Szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai eszközök biztosításával
a házi gondozás területén” című konstrukcióra
vonatkozó részét.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1112/2014. (III. 6.) Korm. határozathoz
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosítása
Konstrukciók pénzügyi kerete

1.

A

B

Konstrukció kódja

Konstrukció neve

C

D

E

F

G

H

I

Konstrukció

Konstrukció szakmai tartalma

Konstrukció célja

szakmai tartalmáért

tekintetében feladatkörrel

felelős miniszter

rendelkező további miniszter

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete

2.

(Mrd, Ft)

2011

2012

2013

2014

A komplex rehabilitációs szolgáltatásokhoz való
hozzáférés javítása és fejlesztése új telephely létesítésével
(modell értékű komplex rehabilitációs központ

A komplex rehabilitációhoz
3.

3.2.2

szükséges infrastrukturális

–

1,30

–

0,27

feltételek megteremtése

emberi

létrehozása) a konvergencia régióban, továbbá látássérült

erőforrások

személyek és komplex rehabilitációt nyújtó szakemberek

minisztere

–

képzéséhez, továbbképzéséhez szükséges infrastrukturális
kapacitások
Szociális szolgáltatások
fejlesztése támogató
4.

3.3.2

technológiai eszközök
biztosításával a házi

–

1,00

–

0,06

Szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai
eszközök biztosításával a házi gondozás területén.

emberi
erőforrások

–

minisztere

gondozás területén
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A Kormány 1113/2014. (III. 6.) Korm. határozata
a Közép-Dunántúli Operatív Program, az Észak-Alföldi Operatív Program és az Észak-Magyarországi
Operatív Program keretében városrehabilitáció tárgyú kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről
és támogatásuk jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet 2. sora szerint a KDOP-3.1.1/D1-13-0001 azonosító számú, „Hagyomány és megújulás
Óvárosban” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot,
2. elfogadja az 1. mellékletben foglalt táblázat
a)
2. sora szerint az 1. pontban meghatározott projektjavaslat,
b)
3. sora szerint az ÉAOP-5.1.1/I-13-2013-0001 azonosító számú, „Új városközpont létrehozása Kemecsén” című
projektjavaslat, és
c)
4. sora szerint az ÉMOP-3.1.2/F-13-2013-0001 azonosító számú, „Felsőzsolca Város funkcióbővítő fejlesztése”
című projektjavaslat
kiemelt projektként történő nevesítését,
3. hozzájárul, hogy az 1. melléklet szerinti kiemelt projektek támogatási szerződéseinek megkötéséhez.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a támogathatósági feltételek teljesítését követő harminc napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
Projekt

1.

azonosító
száma

3428

1. melléklet az 1113/2014. (III. 6.) Korm. határozathoz
B

C

D

E

Projekt

Támogatást igénylő

Akciótervi
nevesítés

Akciótervi nevesítés
elszámolható

megnevezése

neve

támogatási összege

közkiadás összege

(Ft)

(Ft)

F

G

Projekt rövid bemutatása

Támogathatósági feltételek

1. A támogatási szerződés megkötésének feltételei:
a) Szükséges a megtartott munkahelyek száma indikátor
felülvizsgálata.
A projekt keretében Tatabánya
Óváros akcióterületének komplex
városrehabilitációs fejlesztése valósul
meg. A projekt részeként a Városfejlesztő
Társaság irodaháza, valamint közösségi
terek (kiállító tér és többfunkciós kulturális
terem) kialakítása történik meg az egykori

2.

KDOP-

Hagyomány

Tatabánya Megyei

3.1.1/D1-

és megújulás

Jogú Város

13-0001

Óvárosban

Önkormányzata

posta épület komplex, funkcióbővítő
1 308 000 000

1 308 000 000

felújítása révén. Felújításra kerül
a Május 1. park és a Ságvári Endre út
a Népház út felső szakaszával, valamint
a Népház útról a Május 1. parkba
bekötő úttal és a Molnár utcával együtt.
Megtörténik a Móra Ferenc Óvoda külső
felújítása és könnyebb lesz a Móra Ferenc
Óvoda megközelítése is a tervezett
munkálatok nyomán.

vállalt célértéket felülvizsgálni és magyarázattal ellátni.
c) A támogatott projektek eredményeként elért
energiamegtakarítás-indikátor vonatkozásában a támogatást
igénylőnek vállalást kell tennie, tekintettel arra, hogy a Móra
Ferenc Óvoda esetében energetikai korszerűsítés történik
a projektben.
2. Az első kifizetési kérelem benyújtásáig teljesítendő
feltételek:
a) Szükséges a tulajdonviszonyok rendezése az Általános
Pályázati Útmutató C7. pontjában előírtaknak és az általános
mellékletek A.1. számú melléklete alapján.
b) Szükséges az építési engedélyek bemutatása az Általános
Pályázati Útmutató A.1. számú melléklete alapján legkésőbb
az első kifizetési kérelemmel (beleértve előlegigénylést is).
c) Szükséges a projekt keretében megvalósuló infrastrukturális
beruházások céljaihoz kapcsolódóan tervezett „soft”
tevékenységek részletes bemutatása.
d) Pótolni szükséges a költség-haszon elemzést (CBA)
a Pályázati Felhívás mellékletét képező útmutató alapján
előírt tartalommal és szerkezetben, feltüntetve a pótlási,
karbantartási költségeket is.
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forgalomtechnikai és útfelújítási

b) Szükséges az akcióterületi lakosságszám változásaként

B

C

Projekt

Támogatást igénylő

nevesítés

elszámolható

megnevezése

neve

támogatási összege

közkiadás összege

(Ft)

(Ft)

Projekt

1.

azonosító
száma

D

E

Akciótervi

Akciótervi nevesítés

F

G

Projekt rövid bemutatása

Támogathatósági feltételek

A támogatási szerződés megkötésének feltételei:
a) Be kell nyújtani a földgázhálózat üzemeltetőjének a jelen
projektre hivatkozó és a fejlesztéssel érintett valamennyi
Kemecse város 2013. január 1-én járási

helyrajzi számra vonatkozóan kiállított közmű üzemeltetői

székhellyé vált, a projekttel az ehhez

nyilatkozatát.

szükséges települési funkciókat, és

b) A rendezett tulajdonviszonyokat igazolni szükséges,

valós, közösségi térként működő

az Általános Pályázati Útmutató C7. pontjának előírásai

városközpontot terveznek kialakítani.

alapján.

A fejlesztéssel létrejön egy új városmag,

c) A támogatást igénylőnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy

amely során egy 634 m hasznos

a nyilvánosságot az Általános Pályázati Útmutató C1.2 pontja

alapterületű új multifunkcionális

alapján biztosítja, illetve az itt hivatkozott II. kommunikációs

igazgatási épület felépítésére kerül

csomag minden kötelező elemét megvalósítja.

sor, a hozzá kapcsolódó szükséges

d) A támogatást igénylőnek a Programalap által közvetített

infrastruktúrával (parkolók kiépítése,

támogatás összegét az adatlap III.7. pontjában, valamint

közműfejlesztés, csatlakozó útfejlesztés),

a „Helytörténeti előadás identitásnövelő akció” megjelölésű

valamint városi rendezvények

„soft” elem költségét az adatlap IV.5. pontjában javítania

befogadására alkalmas multifunkcionális

szükséges.

rendezvényterem kialakításával. Megújul

e) A támogatást igénylőnek a projektadatlap módosításával

a főtér közösségi terekkel. Az új főtér

indikátor-vállalást szükséges tennie a fenntartási időszakban

közbiztonságának megőrzése érdekében

az éves hőfelhasználás mértéke kapcsán, az új igazgatási

térfigyelőkamera-rendszer kerül

épület vonatkozásában.

kiépítésre.

f ) A támogatást igénylőnek a projektadatlap módosításával

2

ÉAOP3.

5.1.1/I-132013-0001

Új
városközpont

Kemecse Város

létrehozása

Önkormányzata

Kemecsén

300 000 000

300 000 000
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A

indikátor-vállalást szükséges tennie a fenntartási időszakban
az éves villamos energia felhasználás mértéke kapcsán az új
igazgatási épület vonatkozásában.
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B

C

D
Akciótervi

Projekt

1.

azonosító
száma

Projekt

Támogatást igénylő

megnevezése

neve

nevesítés
támogatási
összege
(Ft)

4.

ÉMOP-

Felsőzsolca

3.1.2/F-

Város

Felsőzsolca Város

13-2013-

funkcióbővítő

Önkormányzata

0001

fejlesztése

300 997 680

E

F

G

Projekt rövid bemutatása

Támogathatósági feltételek

3430

A

Akciótervi
nevesítés
elszámolható
közkiadás
összege
(Ft)

300 997 680

1. A támogatási szerződés megkötésének feltételei:

városrehabilitációs projekt

a) A vállalt célérték felülvizsgálata szükséges az „Új városi funkciók betelepedése /

keretében megtörténik

a fejlesztés nyomán elérhető (köz- és profitorientált) szolgáltatások száma a projekt

a Polgármesteri Hivatal

által érintett településrészen” és a „Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma”

épületének ügyfél- és

indikátorok esetében.

hivatalnokbarát fejlesztése

b) Be kell nyújtani a tervezői nyilatkozatot az épületek szórt azbeszt mentességéről,

(épületenergetikai

illetve mentesítéséről.

és informatikai

c) Az akcióterületi tervbeli kockázatelemzést ki kell egészíteni a műszaki,

hálózati fejlesztés),

vis-maior, jogi-közbeszerzési, likviditási kockázatokkal és azok kezelésére tervezett

a Sport-öltöző épületének

intézkedések bemutatásával.

felújítása, valamint

d) Az akcióterületi terv 5.1. pontjában szerepeltetett menedzsment szervezet

a városközpontban

bemutatását pontosítani kell, illetve ki kell egészíteni a külső menedzsment

elhelyezkedő

szervezet és az önkormányzat közötti feladat- és hatáskörök tekintetében.

önkormányzati tulajdonú

e) Az akcióterületi terv 5.2. pontját az üzemeltetés, működtetés bemutatásával ki

épületek (cukrászda,

kell egészíteni az üzemeltető szervezet erőforrásainak, az intézményi és szakmai

pékség, Generali iroda

fenntarthatóság tevékenységenkénti bemutatásával a kötelező öt éves fenntartási

bérleményei) egységes

időszakot figyelembe véve.

arculatának kialakítása

2. Az első kifizetési kérelem benyújtásig teljesítendő feltételek:

(homlokzati felújítás és

a) Szükséges az igényfelmérés részeként készített lakossági kérdőíves felmérés

energiahatékonysági

és az akcióterületi tervben hivatkozott megkérdezéses felmérés alátámasztó

korszerűsítés). A projekt

dokumentumainak elektronikus formában történő benyújtása.

részeként kialakításra

b) Az első kifizetési kérelem benyújtásáig szükséges a kihasználtsági terv felhívás

kerül a Béke utcán egy

módszertana szerinti kiegészítése (rivális-kiegészítő funkciók azonosítása,

kerékpárút, amely biztosítja

a tervezett tevékenységek, programok tekintetében a célcsoportok konkrét

a városközpont közvetlen

azonosítása).

elérhetőségét. Megtörténik

c) A kerékpársáv kialakítása vonatkozásában a projektelemre vonatkozó

a térfigyelő kamerarendszer

első kifizetési kérelem benyújtásáig a műleírás kiegészítése szükséges

bővítése és korszerűsítése,

forgalomszámlálási adatokkal a tervezési felhívás C6.3. a) pontjának p. pontja

valamint kialakításra kerül

szerinti feltételnek való megfelelés bemutatása érdekében (gyalog- és kerékpárút

egy új gyermekjátszótér.

kialakítása esetén be kell mutatni a kerékpáros és a gyalogos forgalom nagyságát).

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 34. szám

A funkcióbővítő, komplex
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A Kormány 1114/2014. (III. 6.) Korm. határozata
a KDOP-4.2.1/A-2008-0005 azonosító számú [„7324. j. Devecser–Sümeg ök. út 6+000–16+314 km szelvény
(Nemeshany–Csabrendek) közötti szakaszának felújítása” című] projekt támogatásának növeléséről
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KDOP-4.2.1/A-2008-0005 azonosító számú, „7324. j. Devecser–Sümeg ök. út
6+000–16+314 km szelvény (Nemeshany–Csabrendek) közötti szakaszának felújítása” című kiemelt projekt
támogatásának növelését,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének módosításához.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1114/2014. (III. 6.) Korm. határozathoz
A támogatás
emelésével
A projekt támogatási

Projekt
azonosító

Projekt megnevezése

száma

Támogatást igénylő

szerződés szerinti

neve

támogatási összege
(Ft)

Projekt támogatási

Költségnövekmény

intenzitása

összege

(%)

(Ft)

a támogatási
szerződés
módosításában

Projekt rövid bemutatása

szerepeltethető
támogatási összeg
(Ft)

KDOP4.2.1/A20080005

7324. j.
Devecser–Sümeg
ök. út 6+000–
16+314 km
szelvény
(Nemeshany–
Csabrendek)
közötti
szakaszának
felújítása

Magyar Közút
Nonprofit
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság

376 698 843

100

309 472 076

686 170 919
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A projekt a 7324. jelű Devecser–Sümeg
összekötő út 6+000–
16+314 kilométerszelvény (Nemeshany–
Csabrendek) közötti szakaszának
felújítására hivatott. A projekt során
a felújított útszakasz hossza:
10 314 m. A nevezett szakaszokon
lecsökken az utazási idő, az érintett
települések elérése könnyebbé,
kényelmesebbé és biztonságosabbá válik.
A felújított burkolaton a zajhatás csökken,
ezáltal a környezetvédelmi terhelés
kedvezőbbé válik. Az építés során
a meglévő burkolat profilmarását végzik
el, majd kötő- és kopóréteg beépítésével
alakítják ki az új útburkolatot.
A vízelvezetést a meglévő vízelvezető
rendszer felújításával biztosítják.
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A Kormány 1115/2014. (III. 6.) Korm. határozata
a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056 azonosító számú („Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” című)
nagyprojekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek
fedezetének biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056 azonosító számú, „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” című
projekt (a továbbiakban: projekt) szakaszolásával,
2. hozzájárul a projekt 1. melléklet szerinti első szakaszának megvalósításához szükséges vállalkozási szerződések
– az 1. mellékletben meghatározott kedvezményezett általi – megkötéséhez,
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a 2014–2020 közötti programozási időszak azonos célt
szolgáló operatív programjának Európai Bizottság által történő elfogadása esetén a projekt második szakaszára
vonatkozó támogatási szerződés megkötéséről,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
4. felhívja
a)
a nemzetgazdasági minisztert hogy a 2014–2020 közötti időszakban Magyarország számára elérhető uniós
források felhasználása keretrendszerének tervezése és kialakítása, valamint
b)
a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2014–2020 közötti időszakban a Környezet és Energiahatékonysági
Operatív Program előkészítése
során vegyék figyelembe a projekt 1. mellékletben vállalt költségeit,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
5. egyetért a projekt forrásszerkezetének az 1. melléklet szerinti módosításával,
6. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének – a projekt 1. melléklet szerinti első szakaszára vonatkozó
tartalmú – módosításához.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
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1. melléklet az 1115/2014. (III. 6.) Korm. határozathoz
B

C

D

Módosítás előtti

1.
Projekt támogatási
Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

intenzitása
(%)

2.

3.

E

KEOP-1.2.0/09-112011-0056

Budapest
Komplex Integrált
Szennyvízelvezetése

Budapest-Budaörs
Szennyvízelvezetési
Beruházó
Önkormányzati
Társulás

83,144858

forrásszerkezet

F

G
Módosított forrásszerkezet

KEOP

KEOP

(EU+hazai)

(EU+hazai)

(nettó Ft)

(nettó Ft)

27 598 386 242

20 812 934 061

Fogadó operatív program
(KEHOP)
forrása (KA)
(nettó Ft)

6 785 452 181
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A Kormány 1116/2014. (III. 6.) Korm. határozata
a KEOP-4.2.0/B/11-2011-0027 azonosító számú („Bio-fűtőmű létesítése Mohácson” című) projekttel
összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről
A Kormány
1. megállapítja, hogy
a)
a Bioenergy-Duna Befektető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság önkormányzati többségi befolyás
alatt álló gazdasági társaság,
b)
az a) alpontban meghatározott kedvezményezett a KEOP-4.2.0/B/11-2011-0027 azonosító számú,
„Bio-fűtőmű létesítése Mohácson” című projektjére (a továbbiakban: projekt) megítélt támogatást a nemzeti
vagyon fejlesztésére fordítja,
2. mentesíti az 1. pont a) alpontjában meghatározott kedvezményezettet a projekt tekintetében
a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és
a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. §
(1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól,
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a projekt tekintetében a 2. pont szerinti mentesítés érvényesítéséhez
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1117/2014. (III. 6.) Korm. határozata
a KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0001 azonosító számú („Budapest Kelenföld–Székesfehérvár vasútvonal
rekonstrukciója 1/3. ütem: Székesfehérvár vasúti csomópont átépítése és a Szent István utcai közúti felüljáró
építése Érden” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról, valamint
a projekt 2015. május 31. után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0001 azonosító számú, „Budapest Kelenföld–
Székesfehérvár vasútvonal rekonstrukciója 1/3. ütem: Székesfehérvár vasúti csomópont átépítése és a Szent István
utcai közúti felüljáró építése Érden” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot
(a továbbiakban: projekt),
2. elfogadja a projekt kiemelt projektként történő nevesítését az 1. melléklet szerint,
3. egyetért a projekt kettő szakaszra bontásával,
4. hozzájárul a projekt első szakasza tekintetében a támogatási szerződés megkötéséhez az 1. melléklet szerint,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a projekttel összefüggő, folyamatban lévő feltételes közbeszerzési eljárás eredményeként
a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötést követően azonnal
5. elrendeli a 3. pont szerinti szakaszok kivitelezéséhez szükséges vállalkozási szerződések megkötését,
6. egyetért azzal, hogy a 3. pont szerinti szakaszok tekintetében a vállalkozási szerződések megkötése során a projekt
1. melléklet szerinti kedvezményezettje jár el,
7. hozzájárul a 2014–2020 közötti programozási időszak azonos célt szolgáló operatív programjának Európai Bizottság
által történő elfogadása esetén a projekt második szakaszára vonatkozó támogatási szerződés megkötéséhez,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
8. felhívja
a)
a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2014–2020 közötti időszakban Magyarország számára elérhető uniós
források felhasználása keretrendszerének tervezése és kialakítása,

3436

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 34. szám

b)

a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2014–2020 közötti időszakban a közlekedés fejlesztését célzó operatív
program előkészítése
során vegye figyelembe az 1. melléklet szerinti projekt megvalósításához szükséges költségigényt.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

D

E

1.

3.

G

H

I

A projekt forrásszerkezete
Projekt azonosító

2.

F

száma

KÖZOP2.5.0-09-112013-0001

Projekt megnevezése

Budapest
Kelenföld–
Székesfehérvár
vasútvonal
rekonstrukciója
1/3. ütem:
Székesfehérvár
vasúti
csomópont
átépítése és
a Szent István
utcai közúti
felüljáró építése
Érden

Támogatást igénylő
neve

Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztő
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság

Projekt támogatási
intenzitása
(%)

100

KÖZOP

XIX. Fejezet

2007–2013

2007–2013

(nettó Ft)

(ÁFA Ft)

15 500 000 000

4 185 000 000

Fogadó operatív
program vagy tisztán
hazai költségvetési
forrás (nettó Ft)

23 000 000 000

Hazai költségvetési
forrás

A projekt rövid bemutatása

(ÁFA Ft)

210 000 000

A projekt megvalósítása
során átépül
a vágányhálózat
Székesfehérvár állomáson,
így a legnagyobb
hatékonysággal lehet
kiszolgálni az utasok
igényeit és lebonyolítani
a forgalmat. Továbbá
a beruházás keretében
megtörténik Érden a Szent
István úti közúti felüljáró
építése (2x1 sávos közút).
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1. melléklet az 1117/2014. (III. 6.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1118/2014. (III. 6.) Korm. határozata
a TÁMOP-6.2.7-13/1-2013-0001 azonosító számú [„Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Egészségügyi)
Rendszer bevezetését támogató módszertan-, szolgáltatás-, képzés- és humánerőforrás-fejlesztés” című]
projekt akciótervi nevesítéséről
A Kormány
1. elfogadja az 1. melléklet szerint a TÁMOP-6.2.7-13/1-2013-0001 azonosító számú, „Nemzeti Egészségügyi
Informatikai (e-Egészségügyi) Rendszer bevezetését támogató módszertan-, szolgáltatás-, képzés- és
humánerőforrás-fejlesztés” című projektjavaslat kiemelt projektként történő nevesítését,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének megkötéséhez.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a támogathatósági feltételek teljesítését követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

B

Projekt

Projekt

azonosító száma

menevezése

C

D

E

F

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

Projekt támogatási
Támogatást igénylő neve

összege
(Ft)

1. A költségvetés VI. Egyéb szolgáltatások soron feltüntetett záró,
valamint nyitó rendezvény, szakmai műhelymunkák költsége
Az ellátórendszer valamennyi pontján javítani kell
az információáramlás és az információhoz való hozzáférés
feltételeit. Ezen rendszer-fejlesztési tevékenység színvonalas
alkalmazásához szükséges szaktudást biztosítja az e-MOSZK
projekt képzési pillére. A projekt az e-Egészségügy projektek
fejlesztéseinek, eredményeinek hasznosulását a rendszerek
hatékony működtetéséhez szükséges tudás-transzfer,
az egészségügyi ágazatban a munkatársak széles köre által
könnyen hozzáférhető, koncentrált és intézményesített

Nemzeti Egészségügyi

2.

TÁMOP-6.2.7-13/12013-0001

Informatikai

Gyógyszerészeti

(e-Egészségügyi)

és Egészségügyi

Rendszer bevezetését

Minőség-

támogató módszertan-,

és Szervezetfejlesztési

szolgáltatás-, képzés- és

Intézet

humánerőforrás-fejlesztés

informatikai működési folyamat-ismereti képzési rendszer
(a továbbiakban: e-TKR) létrehozásával biztosítja. Ezáltal
999 883 338

1. csökkenthető a lakosság, a szakma és a döntéshozók
információs deficitje az egyéni, valamint a lakosságszintű egészségi állapotra vonatkozóan, egyben
növekszik az ellátórendszerekre vonatkozó döntések
megalapozottsága,
2. javul a betegek (illetve ügyfelek) informáltsága, növekszik
információs-szintjük az egészségügyi szolgáltatások
minőségéről, elérhetőségéről,
3. a jobbára elavult eszközpark megújulásához, az eleddig
korlátozott összekapcsolással működő rendszerek technikai
megújulásához tudás-, és ismeret-növekedés is társul,
jól szolgálva a korszerű technológiák koordinált ágazati
bevezetésének menedzselését.

nem megfelelő helyen került betervezésre, szükséges azokat
az V. A projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások
529. sorára áthelyezni.
2. A megvalósíthatósági tanulmány bemutatja az adatvédelem
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fontosságát, illetve a magyar és uniós jogszabályi környezetet,
de nem tér ki a támogatást igénylő arra, hogy a felmerülő
problémákra milyen válaszokat, intézkedéseket tervez eszközölni,
ezért szükséges ennek részletes ismertetése.
3. A megvalósíthatósági tanulmány 3.1. pontja alapján nem
egyértelmű, hogy a projekt fenntarthatósága teljes körűen
biztosított-e, a negatív pénzügyi nettó jelenértékkel rendelkező
projekt csak akkor jogosult a támogatásra, ha a társadalmi
hasznosság kimutatható és igazolható. A támogatást igénylő
azonban a társadalmi hasznosságot nem ismerteti, nem mutatja
be a pályázati anyagban.
A támogatási szerződés megkötésének feltétele a pénzügyi
nettó jelenérték módosítása, hogy a társadalmi hasznosság
kimutatható és igazolható legyen. Ennek mentén
a megvalósíthatósági tanulmány érintett részének a részletes
átdolgozása és a projekt fenntarthatóságának a bemutatása is
szükséges.
4. A Gantt diagram az alábbi tevékenységeket, költségeket
nem tartalmazza: projekt előkészítés költségei, kontakt center
fizikai kialakításához szükséges épület átalakítás, beszerzett
berendezések, gépek költségei, könyvvizsgálat költsége,
közbeszerzési tevékenység költsége. A fenti tételeket, költségeket
meg kell jeleníteni az ütemtervben.
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A Kormány 1119/2014. (III. 6.) Korm. határozata
a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0015 azonosító számú („Kardiológia és Szívsebészeti Centrum kialakítása
és infrastruktúrafejlesztés a Zala Megyei Kórházban” című) projekt támogatásának növeléséről
A Kormány
1. jóváhagyja a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0015 azonosító számú, „Kardiológia és Szívsebészeti Centrum kialakítása
és infrastruktúrafejlesztés a Zala Megyei Kórházban” című projekt elszámolható közkiadásának a Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program terhére történő növelését az 1. melléklet szerint,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének módosításához.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. prioritásának a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0015 azonosító számú, „Kardiológia és Szívsebészeti Centrum
kialakítása és infrastruktúrafejlesztés a Zala Megyei Kórházban” című beruházás megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

XIX. Uniós
1788/2013. (XI. 4.)
1512/2012. (XI. 16.) Korm. határozat,
Hatályos támogatási szerződésben

1.
Projekt azonosító

Projekt

Támogatást

száma

megnevezése

igénylő neve

szereplő elszámolható közkiadás

XIX. Uniós

Korm. határozat

illetve a 1479/2013. (VII. 24.) Korm.

keretében a XIX.

Jelen határozat szerinti költség-

határozat keretében jóváhagyott

Uniós fejlesztések

növekmény összege

korábbi költség-

fejezeti forrásból

(Ft)

növekmények

finanszírozott

többletforrásigény

többletforrás

(Ft)

(Ft)

2.

összege
(Ft)

Kardiológia és
Szívsebészeti
TIOP-2.2.43.

09/1-20100015

Centrum
kialakítás és
infrastruktúrafejlesztés
a Zala Megyei
Kórházban

Önerő összege
(Ft)

összege
(Ft)

finanszírozott
költség-

növekmény,

Támogatás

fejezeti forrásból

növekmény,

költség-

Támogatás

fejlesztések

Önerő összege

Támogatás része

Önerő része

(Ft)

(Ft)

(Ft)

366 260 670

40 695 630

fejlesztések
fejezeti forrásra
jutó finanszírozás

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 34. szám

1. melléklet az 1119/2014. (III. 6.) Korm. határozathoz

összesen, jelen
előterjesztés
keretében
elfogadásra
kerülő költségnövekmény
önerő része
(Ft)

Gyógyszerészeti és
Egészségügyi Minőség-

4 303 945 987

478 216 220

251 302 296

27 922 477

41 145 250

0

40 695 630

és Szervezetfejlesztési
Intézet
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A Kormány 1120/2014. (III. 6.) Korm. határozata
az NYDOP-4.3.1/A-11-2012-0005 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 8311 és 8408. j. utakon”
című) projekt támogatásának növeléséről
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint az NYDOP-4.3.1/A-11-2012-0005 azonosító számú, „Térségi elérhetőség javítása
a 8311 és 8408. j. utakon” című projekt támogatásának növelését,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének módosításához.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

D

E

F

G

H

A támogatás
emelésével

A projekt

1.

Projekt azonosító
száma

Projekt megnevezése

támogatási

Projekt

Támogatást igénylő

szerződésében

támogatási

neve

szereplő

intenzitása

támogatási összege

(%)

Költségnövekmény
összege
(Ft)

a támogatási
szerződés
módosításában

Projekt rövid bemutatása

szerepeltethető
támogatási összeg

(Ft)

(Ft)

2.

NYDOP-4.3.1/A11-2012-0005

Térségi
elérhetőség
javítása a 8311 és
8408. j. utakon

Magyar Közút
Nonprofit
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság

1 397 487 393

100

12 288 850

1 409 776 243

A projekt a 8311. jelű út (Győrújbarát és
Győr-Ménfőcsanak településeket összekötő
út), valamint a 8408. jelű út (megyehatár és
Szany települést összekötő út) felújítására
irányul. A projekt a 8311. jelű út (6+343–9+210
kilométerszelvény között) burkolatmegerősítését, kiszélesítését, buszöblök
felújítását, a vízelvezetési rendszer felújítását
foglalja magában, továbbá gyalogos átkelőhely
kerül kijelölésre, valamint a teherbírás
szempontjából nem megfelelő szakaszokon
teljes pályaszerkezet csere valósul meg.
A 8408. jelű úton (13+067–16+307
kilométerszelvény között) az aszfaltburkolat
megerősítésére, 3 m vastag földmű átépítésére,
buszöblök felújítására, a szükséges helyeken új
pályaszerkezetek építésére, a kezdőszelvénynél
található rézsű meghibásodásának javítására
kerül sor.
A projekt másik eleme 4 db univerzális
eszközhordó (azaz útfenntartási munkák
– pl.: kaszálás és hókotrás – elvégzésére
alkalmas) tehergépkocsi téli és nyári
adapterekkel való beszerzésére irányul,
266 800 000 Ft értékben.
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A Kormány 1121/2014. (III. 6.) Korm. határozata
a 2014–2020 közötti források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott, a víz szektort érintő
előzetes feltételek teljesítéséről
1. A Kormány felhívja
a)
a belügyminisztert, hogy – a nemzetgazdasági miniszter, valamint a vidékfejlesztési miniszter bevonásával –
készítse el a vízhasználatoknak a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló,
2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben előírt gazdasági elemzését
(a továbbiakban: gazdasági elemzés) a mezőgazdasági ágazat, az ipari ágazat és az egyéb vízhasználatok
tekintetében, kivéve a víziközmű-szolgáltatás területét;
Felelős:
belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
vidékfejlesztési miniszter
Határidő:
2014. december 22.
b)
a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a belügyminiszter bevonásával gondoskodjon a víziközmű-szolgáltatás
területére vonatkozóan a gazdasági elemzés elkészítéséről, egyben felkéri a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatalt, hogy vegyen részt a feladat végrehajtásában;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2014. december 22.
c)
a belügyminisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a vidékfejlesztési miniszter és
a nemzetgazdasági miniszter bevonásával – vizsgálják felül a gazdasági elemzés eredményéhez igazodóan
a vonatkozó szabályozást, valamint készítsenek előterjesztést a szükséges jogszabály-módosításokról
a Kormány számára;
Felelős:
belügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2015. június 30.
d)
a belügyminisztert, hogy a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.)
Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően készítse el a vidékfejlesztési miniszterrel együttműködésben
Magyarország felülvizsgált vízgyűjtő-gazdálkodási tervét, az Európai Bizottság 2012. november 14-i
(COM(2012) 670 final) jelentésében megfogalmazott ajánlások figyelembevételével.
Felelős:
belügyminiszter
vidékfejlesztési miniszter
Határidő:
2015. december 22.
2. A KEOP-7.9.0/12-2013-0007 azonosító számú („A Kvassay Jenő Terv elkészítése és a Vízgyűjtő-gazdálkodási
Terv felülvizsgálata” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1940/2013. (XII. 13.) Korm. határozat
1. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezőjében a „Nemzeti Környezetügyi Intézet” szövegrész helyébe az „Országos
Vízügyi Főigazgatóság” szöveg lép.
3. A Kormány a 2014–2020 közötti források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott, a víz szektort érintő
ex-ante kondicionalitások teljesítéséről szóló 1287/2013. (V. 28.) Korm. határozatot visszavonja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1122/2014. (III. 6.) Korm. határozata
a 2014–2020 közötti Partnerségi Megállapodás elfogadásáról és Európai Bizottság számára történő
benyújtásáról
A Kormány megtárgyalta a 2014–2020 közötti Partnerségi Megállapodás tervezetét, tudomásul vette az annak tartalmáról
az Európai Bizottsággal folytatott informális egyeztetések lezárását és eredményeit, és a 2014–2020 közötti, európai uniós
társfinanszírozási fejlesztési programok végrehajtásának minél gyorsabb megkezdését szem előtt tartva
1. jóváhagyta a 2014-2020 közötti Partnerségi Megállapodás tervezetét, és felhatalmazza a nemzetgazdasági
minisztert, hogy a parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkár útján nyújtsa be formálisan a Partnerségi
Megállapodást az Európai Bizottság számára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
2. felkéri az egyes operatív programok tervezéséért felelős tárcákat – a nemzetgazdasági miniszter koordinálása
mellett –, hogy az operatív programok tervezését a Partnerségi Megállapodás tartalmával összhangban folytassák,
szem előtt tartva az Európai Bizottsággal folytatott informális egyeztetések eredményeit is;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
vidékfejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
folyamatos
3. egyetértett a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program szükségességével, amelynek forrását
a korábban technikai segítségnyújtásra elkülönített keret biztosítja, és ennek érdekében
a)
felkéri a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Partnerségi Megállapodást megalapozó pénzügyi
forrásallokáció módosításával biztosítsa a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program
pénzügyi keretét, a korábban technikai segítségnyújtási keretet tervező operatív programok forrásallokációja
terhére;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
b)
felkéri a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy dolgozza ki a Közigazgatás- és Közszolgáltatásfejlesztés Operatív Programot;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
operatív programok benyújtásával párhuzamosan
4. visszavonja a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználására vonatkozó programok indikatív
prioritásairól szóló 1143/2013. (III. 21.) Korm. határozatot és a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források
felhasználására irányuló programozási dokumentumok tervezésével kapcsolatos aktuális feladatokról szóló
1322/2013. (VI. 12.) Korm. határozat 1. mellékletét;
5. felkéri a nemzetgazdasági minisztert, hogy az érintett tárcák közreműködésével az operatív programok végleges
tervezetét terjessze jóváhagyásra a Kormány elé.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2014. március 31.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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Helyesbítés:

Helyesbítés:

A Magyar Közlöny 2014. évi 26. számának 2743. oldalán szereplő táblázat 6.10-6.11.1 sorai
helyesen a következők:

A Magyar Közlöny 2014. évi 26. számának 2743. oldalán szereplő táblázat 6.10–6.11.1. sorai helyesen a következők:

6.10.
6.10.1.

6.11.
6.11.1.

Zsinór, kötél
Zsineg, kötél fonva vagy sodorva, és gumival vagy
műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy
burkolva is
kivéve: hajókötél és kábel; bálázózsineg; 5 mm-nél
nagyobb átmérőjű áruk; háztartási áru; textil- és
ruhaipari áru; építési termék; bútoripari áru
Zsák, zacskó
Zsák és zacskó termék csomagolására
kivéve: árvízvédelmi homokzsák

ex. 5607

ex. 6305

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.

