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Kormányrendeletek

A Kormány 135/2014. (IV. 22.) Korm. rendelete
a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlannyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § h) pontjában és az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. §		
A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási
eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a 7/C. §-t követően a következő 7/D. §-sal
egészül ki:
„7/D. § Ha mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld (a továbbiakban: föld) bírósági végrehajtási árverésének vagy
árverésen kívüli eladásának a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 139. §-ában
foglalt feltételei 2014. március 14. napját követően következtek be vagy már azt megelőzően bekövetkeztek, de
az ingatlan értékesítése még nem történt meg, a Vht. 306. § (2) bekezdésével összhangban, a föld kizárólag a mezőés erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35. §-a szerinti árverésen értékesíthető, és
a tulajdonjog csak ilyen árverés alapján jegyezhető be az ingatlan-nyilvántartásba.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetésének napján 20 órakor lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

5579
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1258/2014. (IV. 22.) Korm. határozata
az „Elővárosi vasúti személyszállítás céljára 42 db villamos motorvonat beszerzése a MÁV-START Zrt. részére”
című projekt a Közlekedés Operatív Program „Városi és elővárosi közösségi közlekedés, környezetbarát
fejlesztések” prioritásból történő finanszírozásáról
A Kormány
1. felhatalmazza a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tárgyalásokat folytasson az Európai Bizottsággal a Közlekedés
Operatív Program (a továbbiakban: KÖZOP) prioritásai közötti átcsoportosításról,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
2. egyetért azzal, hogy az „Elővárosi vasúti személyszállítás céljára 42 db villamos motorvonat beszerzése
a MÁV-START Zrt. részére” című projekt (a továbbiakban: projekt) a KÖZOP 2. „Az ország és a régióközpontok
nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása” prioritása helyett a KÖZOP 5. „Városi és elővárosi közösségi
közlekedés, környezetbarát fejlesztések” prioritásából kerüljön finanszírozásra,
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a KÖZOP 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. pontban foglaltak
végrehajtásához szükséges módosítását készítse elő és terjessze a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság elé,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az 1. pont szerinti tárgyalások lezárását követően azonnal
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a támogatási kérelemnek az Európai Bizottsághoz történő
benyújtásával kezdeményezze a projekt nagyprojektként történő jóváhagyására irányuló eljárás lefolytatását.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az 1. pont teljesülését követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1259/2014. (IV. 22.) Korm. határozata
a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című)
pályázati konstrukcióra projektjavaslatot benyújtó, az Emberi Erőforrások Minisztériumához tartozó
intézmények pályázatairól
A Kormány
1. egyetért a KEOP-2012-5.6.0 jelű, „Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című pályázati
felhívás vonatkozásában az 1. mellékletben felsorolt pályázatok – támogatást igénylők általi – elkészítésével és
benyújtásával.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

Intézmény neve

5580

1. melléklet az 1259/2014. (IV. 22.) Korm. határozathoz
B
Cím

C
Tervezett műszaki tartalom

D
Becsült költség
(millió Ft)

2.

Országos Onkológiai Intézet

1122 Budapest, Ráth György utca 7–9.

energiahatékonysági fejlesztés

504,3

3.

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet

1023 Budapest, Frankel Leó út 25–29.

energiahatékonysági fejlesztés

933,5

4.

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

1121 Budapest, Szanatórium utca 19.

energiahatékonysági fejlesztés
(hőszigetelés, belső szerelés, nyílászáró
cserék)

368,0

5.

Összesen

1 805,8
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A Kormány 1260/2014. (IV. 22.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 4. és 5. prioritásának
módosításáról
A Kormány
1. megállapítja a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének 4. prioritását
az 1. melléklet szerint és 5. prioritását a 2. melléklet szerint, az akcióterv 5. prioritásának KEOP-5.4.0 azonosító jelű
pályázati konstrukcióján szükséges többletkötelezettség-vállalás jóváhagyásával,
2. visszavonja
a)
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 4. prioritásának módosításáról
szóló 1838/2013. (XI. 18.) Korm. határozatot,
b)
a KEOP-2012-5.4.0 azonosító jelű („Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások
felhasználásának lehetőségével” című) pályázati konstrukció projektjeinek támogatásához szükséges
forrás biztosítása érdekében többletkötelezettség-vállalásról, és az egyes helyi önkormányzati többségi
befolyással működő távhő-szolgáltatók biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről szóló
1933/2013. (XII. 12.) Korm. határozat 1. pontját és 1. mellékletét.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

5582

1. melléklet az 1260/2014. (IV. 22.) Korm. határozathoz
I. Prioritás bemutatása - 4. prioritás: A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely

Környezet és Energia Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid
tartalma
I. Prioritás
bemutatása - 4. prioritás: A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely
(max. 500
karakter)
1. Prioritás
tartalma

Környezet és Energia Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritási tengely a megújuló energiából előállított hő- és/vagy villamosenrgia termelésre, valamint bioetanol előállítására és megújuló energiaforrások alkalmazásával kombinált épületenergetikai fejlesztésekre fókuszáló projekteket kívánja
A prioritási tengely a megújuló energiából előállított hő- és/vagy villamosenrgia termelésre, valamint bioetanol előállítására és megújuló energiaforrások alkalmazásával kombinált épületenergetikai fejlesztésekre fókuszáló projekteket kívánja
támogatni, amelynek eredményeként a megújuló energiaforrásokból termelt hő- és villamosenergia részaránya a teljes hazai
energiafogyasztáson
belül növekszik,
hozzájárulva
a fosszilis
energiahordozók
járo járo
CO2
kibocsátás
támogatni,
amelynek eredményeként a megújuló energiaforrásokból
termelt hő- és villamosenergia
részaránya a teljes
hazai energiafogyasztáson
belül növekszik, hozzájárulvafelhasználásával
a fosszilis energiahordozók felhasználásával
CO2 kibocsátás
mérsékléséhez.
mérsékléséhez.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)
2011
56,23

Túlvállalás:

Túlvállalás:

(Mrd Ft)

2012
0,00

2013
74,92

Összesen
131,15

2015
0

Összesen
174,53

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

2014 hátralévő
31,37

Konstrukció kódja

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)

Konstrukció kódja

Összesen
131,15

2015
0

Összesen
174,53

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

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2014 hátralévő
31,37

2013
74,92

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2014
143,17

ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: 0%

2007-2014
143,17

2012
0,00

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)
2011
56,23

(Mrd Ft)

ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: 0%

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(MrdFt)*

2011

2012

2013

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció célja

4.2.0

Helyi hő- és hűtési energiaigény
kielégítése megújuló energiaforrásokból

20,02

0,00

0,00

helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése
megújuló energiaforrásokkal

NFM

4.3.0

Megújuló energia alapú térségfejlesztés

1,58

0,00

0,00

megújuló energiaforrás-felhasználás térségfejlesztő hatással, mintaprojekt jelleggel

NFM

4.4.0

Megújuló energia alapú villamosenergia-,
kapcsolt hő és villamosenergia-, valamint
biometán termelés

24,10

0,00

0,00

villamosenergia előállítás napenergia, biomassza segítségével, vízenergia hasznosítás, biogáz termelés
és felhasználás, geotermális energia hasznosítás, szélenergia hasznosítás, megújuló energiaforrások
kombinálása

NFM

4.7.0

Geotermikus alapú hő-, illetve
villamosenergia-termelő projektek
előkészítési és projektfejlesztési
tevékenységeinek támogatása

1,42

0,00

0,00

geotermális projektek előkészítése

NFM

4.9.0

Épületenergetikai fejlesztések megújuló
energiaforrás hasznosítással kombinálva

9,11

0,00

0,00

épületek hőtechnikai adottságainak javítása, fűtési, hűtési hmv rendszerek korszerűsítése, világítási
rendszerek korszerűsítése, megújulókkal történő kombinálás (napkollektor, biomassza, napelem,
hőszivattyú, stb)

NFM

4.10.0

Megújuló energiaforrás alapú hő- és
villamos energia termelés

0,00

0,00

74,92

napenergia (hmv, fűtési igény), biomassza (hmv, fűtési igény), biogáz, depóniagáz előállítás,
geotermikus energia használat, hőszivattyús rendszerek kialakítása, hűtés megújuló energiaforrással,
megújuló energia források kombinálása, megújulók közösségi távfűtő rendszerben történő
hasznosítása, villamos energia előállítása megújuló energiaforrásból (kivéve az értékesítési célú
napelem-beruházások, vállalkozások részére)

NFM

Prioritás

56,23

0,00

74,92

4.

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(MrdFt)*

Konstrukció neve

BM

* 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

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

2012

2013

4.2.0

20,02

0,00

0,00

helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése
megújuló energiaforrásokkal

NFM

4.3.0

Megújuló energia alapú térségfejlesztés

1,58

0,00

0,00

megújuló energiaforrás-felhasználás térségfejlesztő hatással, mintaprojekt jelleggel

NFM

4.4.0

Megújuló energia alapú villamosenergia-,
kapcsolt hő és villamosenergia-, valamint
biometán termelés

24,10

0,00

0,00

villamosenergia előállítás napenergia, biomassza segítségével, vízenergia hasznosítás, biogáz termelés
és felhasználás, geotermális energia hasznosítás, szélenergia hasznosítás, megújuló energiaforrások
kombinálása

NFM

4.7.0

Geotermikus alapú hő-, illetve
villamosenergia-termelő projektek
előkészítési és projektfejlesztési
tevékenységeinek támogatása

1,42

0,00

0,00

geotermális projektek előkészítése

NFM

4.9.0

Épületenergetikai fejlesztések megújuló
energiaforrás hasznosítással kombinálva

9,11

0,00

0,00

épületek hőtechnikai adottságainak javítása, fűtési, hűtési hmv rendszerek korszerűsítése, világítási
rendszerek korszerűsítése, megújulókkal történő kombinálás (napkollektor, biomassza, napelem,
hőszivattyú, stb)

NFM

4.10.0

Megújuló energiaforrás alapú hő- és
villamos energia termelés

0,00

0,00

74,92

napenergia (hmv, fűtési igény), biomassza (hmv, fűtési igény), biogáz, depóniagáz előállítás,
geotermikus energia használat, hőszivattyús rendszerek kialakítása, hűtés megújuló energiaforrással,
megújuló energia források kombinálása, megújulók közösségi távfűtő rendszerben történő
hasznosítása, villamos energia előállítása megújuló energiaforrásból (kivéve az értékesítési célú
napelem-beruházások, vállalkozások részére)

NFM

Prioritás

56,23

0,00

74,92

* 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

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel rendelkező
további miniszter

BM
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2011
Helyi hő- és hűtési energiaigény
kielégítése megújuló energiaforrásokból

4.

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel rendelkező
további miniszter

I. Prioritás bemutatása - 5. prioritás: Hatékony energia-felhasználás

Környezet és Energia Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás célja az épületek (különös tekintettel a központi és helyi költségvetési szervek épületeire és az egyéb középületekre, valamint a vállalkozások üzemi és irodaépületeire), továbbá a távhőszolgáltatók és –termelők energia-takarékosság
növelésére, az energia-hatékonyság javítására irányuló beruházásainak elősegítése, támogatása. A prioritás elsősorban kis-közepes méretű projekteket támogat, 10-75% közötti arányban.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
21,37
Túlvállalás:

52,74
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Összesen

27,83

101,94

8,365 (Mrd Ft)

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)
2007-2014
2014
2015
23,90
0,00
139,82

Összesen
163,72

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

Konstrukció neve

5.4.0

Távhő-szektor energetikai korszerűsítése

5.5.0

Épületenergetikai fejlesztések

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(MrdFt)*
2011

5.6.0
5.

Központi költségvetési szervek
energiahatékonysági beruházásai
Prioritás

2012
21,37

A konstrukció célja

2013
0,00

0,00

52,74

0,00

0,00

0,00

27,83

21,37

52,74

27,83

távhőellátás energiahatékonysági korszerűsítése
épületek hőtechnikai adottságainak javítása, fűtési, hűtési hmv rendszerek korszerűsítése, világítási
rendszerek korszerűsítése, megújulókkal történő kombinálás
épületek hőtechnikai adottságainak javítása, fűtési, hűtési hmv rendszerek korszerűsítése, világítási
rendszerek korszerűsítése, megújulókkal történő kombinálás

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel rendelkező
további miniszter

NFM
NFM

BM

NFM

BM

* Az Európai Pénzügyi Stabilitási Mechanizmus keretében a támogatás uniós hányada 85%-ról 95%-ra növekedhet. Ez a rendelkezésre álló keretet csökkenti, ha nem kerül sor költségvetési kompenzációra.
Az 5.4.0 és 5.5.0 konstrukció összesen 8,365 Mrd Ft túlvállalást tartalmaz.

5583

5584
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A Kormány 1261/2014. (IV. 22.) Korm. határozata
a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú („Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem”
című) nagyprojekt 2015. december 31. után felmerülő költsége fedezetének biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú, „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem”
című nagyprojekt (a továbbiakban: projekt) a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból, az Európai Szociális Alapból és Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználási rendjéről szóló
4/2011. (I. 28.) korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 25b. pontja szerinti szakaszolásával,
2. hozzájárul a projekt 1. melléklet szerinti szakaszainak megvalósításához megkötött szerződések – az 1. mellékletben
meghatározott kedvezményezett általi – módosításához,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
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 1. pont szerinti második
szakaszára vonatkozó támogatási szerződések megkötéséről,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
4. egyetért azzal, hogy az 1. mellékletben meghatározott források a projekt I. ütemében tervezetteken felül további
10 darab villamos szerelvényre vonatkozó vételi jog gyakorlásának 2016. évi finanszírozására felhasználhatóak
legyenek,
5. 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 közlekedés fejlesztését célzó operatív
program előkészítése
során vegyék figyelembe a projekt 1. mellékletben vállalt költségeit,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
6. egyetért a projekt forrásszerkezetének az 1. melléklet szerinti módosításával,
7. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének – a projekt 1. melléklet szerinti első szakaszára vonatkozó
tartalmú – módosításához,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
8. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a támogatási kérelemnek az Európai Bizottsághoz történő
benyújtásával kezdeményezze a projekt nagyprojektként történő jóváhagyására irányuló eljárás lefolytatását,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2014. május 15.
9. visszavonja a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú („Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés
I. ütem” című) nagyprojekt 2015. december 31. után felmerülő költsége fedezetének biztosításáról szóló
2034/2013. (XII. 29.) Korm. határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

D

E

1.

G

H

I

Módosítás előtti forrásszerkezet

Projekt

2.

F

azonosító
száma

Projekt

Támogatást

támogatási

KÖZOP

megnevezése

igénylő neve

intenzitása

(EU+hazai)

(%)

(nettó Ft)

KÖZOP hazai

Fogadó operatív

költség-

társfinan-

program forrása

vetési

szírozás

(KA)

forrás

(ÁFA)

(nettó Ft)

(ÁFA)

L

M

XIX. Fejezet
Hazai

KÖZOP
KÖZOP KA

hazai

Fogadó operatív

költség-

(EU+hazai) forrás

társfinanszí-

program forrása

vetési forrás

rozás

(KA) (nettó Ft)

(ÁFA)

(nettó Ft)

Projekt rövid bemutatása

(Ft)

(ÁFA)

(Ft)

(Ft)

K

Módosított forrásszerkezet
Hazai

XIX. Fejezet

Projekt

J

(Ft)

A projekt célja
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37 + 10 darab
alacsonypadlós villamos

3.

BKK

(12 hosszú,

Budapesti

Budapesti

25 + 10 rövid),

KÖZOP-

villamos és

Közlekedési

24 darab alacsonypadlós

5.5.0-09-

trolibusz

Központ

11-2012-

jármű-

Zártkörűen

0009

fejlesztés

Működő

kapcsolódó kocsiszíni

I. ütem

Részvény-

munkák kivitelezése,

társaság

és akadálymentesítési

99,33%

33 439 343 598

0

9 272 556 402

0

31 928 115 000

0

14 310 000 000

0

trolibusz (10 csuklós,
14 szóló) beszerzése,

feladatok elvégzése
az érintett
vonalszakaszokon.

5585
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A Kormány 1262/2014. (IV. 22.) Korm. határozata
a Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek régészeti költségeinek
finanszírozásáról
A Kormány
1. megállapítja, hogy
a)
a KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-0017 azonosító számú, „338. sz. főút, Nyíregyháza, nyugati elkerülő út
(M3 autópálya és 36. sz. főút között)” című,
b)
a KÖZOP-3.4.0-09-2009-0030 azonosító számú, „M4 gyorsforgalmi út Berettyóújfalu-Nagykereki (román
országhatár) közötti szakasz előkészítése” című,
c)
a KÖZOP-1.5.0-09-11-2011-0002 azonosító számú, „M30 autópálya (3. sz. főút korrekciója) országhatár között”
című, valamint
d)
a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0040 azonosító számú, „8. sz. főút Márkó-Herend közötti szakasz 115 kN-os
burkolat-megerősítési, korszerűsítési, valamint kapcsolódó létesítmények kivitelezési feladatai” című
beruházásokkal (a továbbiakban: projektek) összefüggő, a régészeti feltáráshoz kapcsolódó költségigények összegei
meghaladják a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/E. § (1) bekezdésében meghatározott
összeget,
2. hozzájárul, hogy a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a projektekkel
összefüggésben a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló
393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése alapján a régészeti feltáráshoz kapcsolódó többletigények
megfizetését önként vállalja,
3. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti, a projektekkel összefüggő, a régészeti feltáráshoz kapcsolódó
költségigények fedezetét a projektek költségvetéseinek a Közlekedés Operatív Program forrásaiból, a projektek
Előkészítési Támogatási Szerződés „Építés előkészítés, régészet” sorai biztosítsák.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1263/2014. (IV. 22.) Korm. határozata
a TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 azonosító számú („Az élettudományi-klinikai felsőoktatás
gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének
erősítésére” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 azonosító számú, „Az élettudományiklinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi
versenyképességének erősítésére” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot,
2. hozzájárul az 1. pontban meghatározott projekt támogatási szerződésének megkötéséhez.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a támogathatósági feltételek teljesítését követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
1.

Projekt azonosító száma

2.

B

C

D
Projekt támogatási összege

E

F

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

TÁMOP-4.1.1.C-13/1/

Az élettudományi-

Pécsi Tudományegyetem

KONV-2014-0001

klinikai felsőoktatás

meghatározó jelentőségű a hazai

gyakorlatorientált

versenyképesség és nemzetgazdasági

foglalkoztatás igazolása érdekében.

és hallgatóbarát

teljesítmény tekintetében. Ezt kívánja

b) Nyilatkozat bemutatása két konzorciumi partner

korszerűsítése a vidéki

támogatni a Pécsi Tudományegyetem,

esetében a TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV konstrukció

képzőhelyek nemzetközi

a Szegedi Tudományegyetem, a Magyar

versenyképességének

Tudományos Akadémia, a Szegedi

erősítésére

Biológiai Kutatóközpont és a Debreceni

a C1.3 5. pontjában szereplő ágazati együttműködések

Egyetem összefogásával megvalósuló

és integrációs fejlesztések esetében szereplő elvárások

élettudományi-klinikai együttműködés,

százalékos határainak betartásáról, amely a kötelezően

amelynek célja olyan szervezet- és

megvalósítandó tevékenységekre fordítandó összegnek

(Ft)

2 967 189 504

Az egészségipar fejlesztése

a) A projektmenedzsment tagjai kinevezési okmányának
és munkaköri leírásának bemutatása a heti 40 órás

előkészítésénél elszámolt összegekről.
c) Nyilatkozat a pályázati útmutató 25. oldalán

képzésfejlesztési intézkedések

a „III. Projekt szakmai megvalósítással összefüggő

végrehajtása, amelyek alkalmazkodnak

költségek”, a „IV. A célcsoport számára biztosított

a munkaerő-piaci igényekhez,

támogatások” és az „V. Projekt megvalósításához

a társadalmi és szakmai elvárásokhoz,
valamint elősegítik az orvosképzés
nemzetközi piaci pozíciójának
megerősödését.
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igénybevett szolgáltatások költségei” együttes
költségének arányát vizsgálja.
d) Szükséges a rezsiköltségek megállapításának,
arányosításának, pontos számítási módjának bemutatása.
e) A Főpályázó költségvetésében szereplő közbeszerzési
munkatárs bére és járuléka nem megfelelő költséghelyre
került tervezésre. A II. Projektmenedzsment költségei
54. és 561. sorokról a VI. Egyéb szolgáltatások 54. és 561.
sorokra történő átcsoportosítása szükséges a pályázó
részéről.

5587

5588
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A Kormány 1264/2014. (IV. 22.) Korm. határozata
a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritása keretében
megvalósuló projektek akciótervi nevesítéséről
A Kormány
1. elfogadja az 1. melléklet szerint
a)
a TÁMOP-5.2.6-13/1-2014-0001 azonosító számú „A korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek,
lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés javítása” című,
b)
a TÁMOP-5.2.9-13/1-2014-0001 azonosító számú „Legyen más a szenvedélyed” című,
c)
a TÁMOP 5.3.6.B-13/1-2014-0001 azonosító számú „Szakmai-módszertani támogatás a komplex telepprogram
és az elnéptelenedő falvak társadalmi gazdasági folyamatainak megfordítását célzó program megvalósítói
számára” című,
d)
a TÁMOP-5.3.9.B-13/1-2014-0001 azonosító számú „Digitális Közösség Program” című
projektjavaslatok kiemelt projektként történő nevesítését,
2. hozzájárul az 1. pontban meghatározott projektek támogatási szerződéseinek megkötéséhez.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a támogathatósági feltételek teljesítését követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

Projekt

Projekt

Támogatást igénylő

azonosító száma

megnevezése

neve

2.

TÁMOP-5.2.613/1-2014-0001

A korai
életszakaszban
feltárt fejlődésbeli
rendellenességek,
lemaradások
kezeléséhez
szükséges
hozzáférés javítása

Nemzeti
Család- és
Szociálpolitikai
Intézet

1 000 000 000

A projekt átfogó célja a kora gyermekkori
intervenció területén működő, hangsúlyosan
a „szociális” modell szemléletét követő
nemzetközi gyakorlatok hazai, elsősorban
0-3 éves korosztályra történő adaptációjával
olyan szolgáltatások bevezetése és
elterjesztése, amelyek a problémák mielőbbi,
korai életszakaszban történő felismerésével
hozzájárulnak az érintett gyermekek és
családok életminőségének javításához.
Cél továbbá, hogy a szociális területen
dolgozó szakemberek képessé váljanak
az interdiszciplináris és ágazatközi
együttműködés keretein belül,
a családközpontú, kora gyermekkori
intervenciós szolgáltatások kiterjesztésével,
megerősítésével az arra rászoruló gyermekek
és családjaik szociális prevenciójára, szociális
készségeik fejlesztésére.

1. A Gantt-diagram áttervezése.
2. Költségvetés – értékelő lapon történő
megfogalmazásaihoz, javaslataihoz
igazodó – módosítása.
3. Indikátortábla módosítása: a kiképzett
képzők száma 25 főről 35 főre, a képzést
sikeresen elvégzett szakemberek száma
200 főről 300 főre emelése.

3.

TÁMOP-5.2.913/1-2014-0001

Legyen más
a szenvedélyed

Nemzeti
Család- és
Szociálpolitikai
Intézet

250 000 000

A projekt fő célja, hogy – a társadalom minél
szélesebb köréhez, a káros szenvedélyek
kialakulásának megelőzéséről, kezelési
lehetőségeiről, sokszínűségéről eljuttatott
releváns információk által – csökkenjen
a droghasználat, illetve a területen dolgozó
szakemberek minél felkészültebben,
hatékonyabban és munkájukat összehangolva
vegyenek részt a kedvezőtlenül alakuló
tendenciák megállításában.

1. A szakmai megvalósító esetében az uniós
vagy hazai, ifjúsági, szenvedélybeteg, vagy
egészségfejlesztési projekt megvalósításában
szerzett három év szakmai tapasztalat igazolása.
2. Az V./529, 522 és a III./54 költségvetési sorok
korrekciójának elvégzése.

1.

D

E

F

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

Projekt támogatási
összege
(Ft)
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TÁMOP-5.3.6.B13/1-2014-0001

Szakmaimódszertani
támogatás
a komplex
telepprogram és
az elnéptelenedő
falvak társadalmi
gazdasági
folyamatainak
megfordítását
célzó program
megvalósítói
számára

Türr István
Képző és Kutató
Intézet

820 000 000

A projekt két komponens keretében két
társadalmi-gazdasági jelenségre reagál:
1. a szegregált lakókörnyezetben,
mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű
közösségek társadalmi felzárkózása és
integrációja,
2. a vidéki településen tapasztalható,
elvándorlással összeköthető kedvezőtlen
gazdasági, társadalmi és demográfiai
folyamatok megállítása, megfordítása.
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1. A „II. komponens keretében kiképzett
mentorok száma” eredményindikátor
célértékének pontos számértékkel történő
megadása.
2. A pályázati adatlap indikátortáblájában
a „Kiindulási érték/célérték” és a „Célérték
elérésének időpontja” oszlopadatainak javítása,
továbbá a „Célérték elérésének időpontja”
oszlop adatainak pótlása a Gantt- diagrammal
összhangban.
3. A projektmenedzser, a pénzügyi vezető
és a szakmai vezető megnevezése, szakmai
önéletrajzaik csatolása.
4. Az előkészítés költségeinél a pályázó
a szakmai munkacsoport és projektszervezet
kialakítására, felállítására 23 150 000 Ft
bérköltséget tervezett, a projektterv
benyújtásáig azonban mind a szakmai
munkacsoportnak, mind a projektszervezetnek
csak a leírása készült el, a konkrét
személyek kiválasztása nem történt
meg. A projekt előkészítés költségeinek
alátámasztása érdekében szükséges részletes
költségkalkuláció benyújtása, amely
személyenként, ill. elvégzett tevékenységek
szerint, táblázatos szerkezetben tartalmazza
a ráfordított munkaidő és munkabérek
bemutatását.
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4.

TÁMOP-5.3.9.B13/1-2014-0001

Digitális Közösség
Program

Türr István
Képző és Kutató
Intézet

500 000 000

A Digitális Közösség Program pilot jelleggel
Miskolc térségében kíván választ adni a digitális
társadalom adta kihívásokra: az általános
digitális írástudás fejlesztésén keresztül
biztosítva az erősebb társadalmi integrációt,
a digitális szolgáltatásokhoz való hozzáférést és
ezáltal jobb életlehetőségeket.
A program célja, hogy az infokommunikációs
technológiák segítségével Miskolc térsége,
mint hátrányos helyzetű térség az oktatás
és a digitális írástudás fejlesztésén keresztül
növelhesse az itt élők hozzáférését
a digitális szolgáltatásokhoz, ezáltal növelve
társadalmi integrációjukat, illetve közvetve
segítse felzárkózásukat a képzettség,
a foglalkoztatottság és versenyképesség terén.

1. A projektmenedzser, a pénzügyi vezető és
a vezető mentor megnevezése, önéletrajzának
becsatolása, az útmutatóban előírt
feltételeknek megfelelően.
2. A szakmai vezető három éves uniós
projekttapasztalatának igazolása.
3. Az indikátorok esetében a konkrét, számszerű
értékek megadása.
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5.
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A Kormány 1265/2014. (IV. 22.) Korm. határozata
a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritása keretében
megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint projektjavaslat akciótervi nevesítéséről
A Kormány
1. jóváhagyja
a)
a TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 azonosító számú, „Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban” című kiemelt
projekt támogatása 500 millió forinttal,
b)
a TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 azonosító számú, „Pedagógusképzés támogatása” című kiemelt projekt
támogatása 1,25 milliárd forinttal
történő növelését az 1. melléklet szerint,
2. elfogadja a 2. melléklet szerint a TÁMOP 3.3.15-13/2014-0001 azonosító számú, „A hátrányos helyzetű gyermekek
önkéntes részvételének ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésében” című projektjavaslat
kiemelt projektként történő nevesítését,
3. hozzájárul az 1. pont szerinti projektek támogatási szerződéseinek módosításához, valamint a 2. pont szerinti projekt
támogatási szerződésének megkötéséhez.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a szerződéskötés és szerződésmódosítás eljárásrend szerinti feltételeinek teljesítését követően
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
Projekt

1.

azonosító
száma

2.

3.

TÁMOP3.1.8-09/12010-0004

TÁMOP3.1.5/122012-0001

B

C

Projekt

Támogatást igénylő

megnevezése

neve

Átfogó
minőségfejlesztés
a közoktatásban

Oktatási Hivatal

Pedagógusképzés
támogatása

Oktatási Hivatal
(Educatio
Társadalmi
Szolgáltató
Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társaság,
Oktatáskutató
és Fejlesztő
Intézet)

D

E

Projekt támogatási

Projekt támogatási

F

G

H

szerződésben

szerződésben

Projekt többletforrás

Projekt összköltsége

Projekt támogatása

rögzített

rögzített támogatási

igénye a támogatás

a költségnövek-

a költségnövek-

összköltsége

összege

terhére

ménnyel

ménnyel

(Ft)

(Ft)

3 046 000 000

9 997 000 000

3 046 000 000

9 997 000 000

500 000 000

1 250 000 000

3 546 000 000

11 247 000 000

I

Projekt rövid bemutatása

3 546 000 000

A projekt célja a tanulói
teljesítménymérés
rendszerének továbbfejlesztése,
az intézményértékelési
eljárások fejlesztése, értékelési
folyamatok és gyakorlat
kialakítása, pilot programok,
rendezvények támogatása,
információmenedzsment és
visszacsatolás rendszerének
fejlesztése, valamint a közoktatási
intézmények minőségfejlesztési
tevékenységének komplex
támogatása.

11 247 000 000

A projekt célja a pedagógus
továbbképzési rendszer, Pedagógus
Életpálya-Modellhez kapcsolódó
pedagógusminősítési rendszer,
valamint a szaktanácsadói
rendszer tartalmi elemeinek,
követelményeinek, eljárásainak
részletes kidolgozása, szolgáltatási
rendszerének kialakítása, kapcsolódó
képzések lebonyolítása.
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1. melléklet az 1265/2014. (IV. 22.) Korm. határozathoz
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1.

2.
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2. melléklet az 1265/2014. (IV. 22.) Korm. határozathoz
A

B

C

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

TÁMOP-3.3.15-13/2014-0001

A hátrányos helyzetű
gyermekek önkéntes
részvételének ösztönzése
a komplex iskolai
testmozgásprogramok
szervezésében

Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ

D
Projekt támogatási összege
(Ft)

700 000 000 Ft

E
Projekt rövid bemutatása

A projekt célja a testneveléssel és testmozgással
kapcsolatos közösségi önkéntes tevékenységek
szervezése által a tanulók készségeinek fejlesztése
(együttműködés és kritikus gondolkodás,
a döntéshozatal, a tolerancia és empátia,
a kommunikáció és a felelősségvállalás), melyek
hozzájárulnak ahhoz, hogy aktív állampolgárrá
váljanak és sikeresebben állják meg helyüket
a munkaerőpiacon. A konstrukció egyúttal
hozzájárul a hátrányos helyzetű tanulók társadalmi
befogadásának erősítéséhez, a kölcsönös elfogadás
elősegítéséhez.
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A Kormány 1266/2014. (IV. 22.) Korm. határozata
a TIOP-1.3.3-08/2-2009-0006 azonosító számú („Fűtőmű – Science Múzeum és Művészeti Központ” című)
projekt költségnövekményének jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a TIOP-1.3.3-08/2-2009-0006 azonosító számú, „Fűtőmű – Science Múzeum és
Művészeti Központ” című projekt összköltségének legfeljebb 2 094 820 072 forintra történő növelését, amelyből
a)
a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. prioritása terhére legfeljebb 162 326 917 forint közkiadást, és
b)
Magyarország központi költségvetése Uniós fejlesztések fejezetének terhére legfeljebb 26 067 666 forint
támogatást
biztosít,
2. egyetért azzal, hogy a projekt összköltségéről szóló támogatói döntés a vonatkozó közbeszerzési eljárások
eredménye és a szerződésmódosítást megelőző ismételt szakértői támogathatósági vizsgálat alapján kerüljön
előkészítésre,
3. hozzájárul a támogatási szerződés – legfeljebb az 1. pontban meghatározott összegek erejéig, a 2. pont szerinti
feltételek teljesítését követően történő – módosításához.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2. pontban meghatározott feltételek teljesítését követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

D

E

Támogatási szerződésben szereplő

1.

elszámolható közkiadás
Projekt
azonosító

2.
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1. melléklet az 1266/2014. (IV. 22.) Korm. határozathoz

Projekt megnevezése

száma

F

G

Támogatás
összege
(Ft)

I

J

Támogatási szerződés módosításával

A TIOP terhére el

elfogadásra kerülő költség-

nem számolható

A TIOP terhére el

növekmény összege legfeljebb

költségek Uniós

nem számolható

A projekt keretében

fejlesztések

költségek

elszámolható

fejezeti forrásból

többletforrás-

közkiadás összege

Támogatást igénylő
neve

H

Önerő összege

Támogatás része

Önerő része

finanszírozott

igény önerő

legfeljebb

(Ft)

(Ft)

(Ft)

többletforrás-

része

(Ft)

igénye legfeljebb

(Ft)

K

Projekt teljes
összköltsége
legfeljebb
(Ft)

(Ft)

3.

TIOP1.3.3-08/22009-0006

Fűtőmű
– Science
Múzeum és
Művészeti
Központ

Miskolc Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

1 680 875 537

221 518 160

142 729 753

19 597 164

26 067 666

4 031 792

2 064 720 614

2 094 820 072
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A Kormány 1267/2014. (IV. 22.) Korm. határozata
a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény Uniós fejlesztések fejezetébe sorolt fejezeti
kezelésű előirányzatok felhasználásáról
1. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 28. § (1a) bekezdése alapján a Magyarország központi
költségvetéséről szóló törvény Uniós fejlesztések fejezetébe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok (a továbbiakban:
előirányzatok) felhasználásának – jogszabály kiadását nem igénylő – szabályait a www.szechenyi2020.hu honlapon
közzétett szabályzatok szerint állapítja meg.
2. A fejlesztéspolitikai intézményrendszer előirányzatokkal összefüggő feladatokat ellátó szereplői kötelesek az 1. pont
szerinti szabályzatokat alkalmazni.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

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

